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Voorzitter Rob van Oijen (2013 – heden) 
 

Dit jaar viert Tennisvereniging De Leechkamp Burgum 

het 40 jarig bestaan van de vereniging. Dat is natuurlijk 

al een hele tijd, zeker als ik erover nadenk dat deze 

vereniging dus al langer bestaat dan ikzelf! Een 40 jarig 

bestaan, daarin schuilt natuurlijk een hele lading aan 

geschiedenis, verhalen, anekdotes en ontwikkeling. 
 

Dat ik niet al die jaren heb meegemaakt moge duidelijk 

zijn. Diegenen die mij (een beetje) kennen, weten ook 

dat ik niet eens van origineel Friese komaf ben. Als 

echte import Burgumer heb ik ooit gereageerd op een 

‘Maak kennis met tennis’ advertentie in weekblad 

Actief. Ik heb in een ver verleden, tijdens echt jonge 

jaren, mijn eerste ballen geslagen bij tennisvereniging 

LeWaBo in Beneden-Leeuwen, wie kent het niet… 
 

Daar heb ik altijd al genoten van tennis als sport. Ik heb 

naast het lessen en spelen van clubcompetities, vele 

uren met mijn houten racket doorgebracht op de 

gravelbanen en al oefenend tegen de tennismuur. 

Uiteindelijk ben ik echter afgehaakt vanwege het 

karakter van de vereniging, toen toch nog wat 

georiënteerd op de ‘bovenkant’ van de samenleving. Als 

jeugdlid is de situatie natuurlijk anders dan als senior, 

maar ook dan moet je je thuis kunnen voelen bij een 

sportvereniging, lijkt me. 
 

Zoals gezegd ben ik op een gegeven moment verhuisd 

vanuit het fel verlichte Eindhoven naar (het wat minder 

verlichte) Friesland, om uiteindelijk neer te strijken in 

Burgum. Het heeft even geduurd voordat ik de 

tennissport weer heb opgepakt, maar ik heb daar tot op 

heden geen moment spijt van gehad! Na de aanvang bij 

‘Maak kennis met tennis’ ben ik lid geworden en heb 

een poging gedaan de kneepjes van de sport te leren 

van Stef. Dat proces moeten we nog steeds een keer 

afronden, maar dat is een ander verhaal. 
 

Wat mij snel duidelijk werd na het bijwonen van de 

feestelijke afsluiting van de Caraad Bibbercup, slechts 

enkele weken na mijn eerste lessen bij De Leechkamp, 

is dat er een rijke historie binnen deze vereniging 

aanwezig is. En belangrijker, dat die wordt geschreven 

door een enthousiaste groep van leden, oud-leden en 

aanhang met een groot hart voor de vereniging. 
 

Al gaande weg ga je de inzet van medeleden voor de 

vereniging steeds meer waarderen en op het moment 

dat ik werd gevraagd om actief een rol te vervullen 

binnen de kantinecommissie, heb ik daar vrijwel direct 

‘ja’ op geantwoord. Voor wat hoort wat en vele handen 

maken nu eenmaal licht werk.  

Toen daar na een krap jaar een vraag van John 

achteraan kwam om het voorzitterschap van de 

vereniging van hem over te nemen, heb ik daar wel 

even over moeten nadenken. Niet zozeer inhoudelijk, 

actief zijn voor de vereniging kan op vele manieren 

plaatsvinden, maar meer vanwege mijn relatief korte 

‘loopbaan’ bij De Leechkamp. ‘Zijn er geen mensen die 

meer historie hebben, die beter geschikt zijn, die deze 

taak al langer in het vizier hebben…?’. Maar gezien John 

bij zijn ‘aanbod’ bleef (of geen ander het aannam), heb 

ik begin 2013 het stokje van hem overgenomen. 
 

Dan blijkt dat De Leechkamp toch best een grote ‘club’ 

is! Met veel mensen, veel wensen en veel te regelen en 

organiseren. Het net afschaffen van clubblad De Opslag 

blijkt één van de grootste uitdagingen te zijn. Hoe 

informeren we de leden? En aspirant leden? Hoe 

enthousiasmeren we mensen voor activiteiten? Hoe 

bereiken we mensen voor vrijwilligerswerk binnen de 

vereniging? Hoe houden we actieve leden enthousiast? 

Hier zijn nog de nodige slagen te maken. ‘Moderne’ 

media als internet en e-mail zijn nog onvoldoende in 

gebruik. Maar ook niet iedereen wil op basis van deze 

media geïnformeerd worden. Wat dan? Zoals gezegd, 

we hebben nog voldoende uitdagingen aan te gaan en 

stappen te zetten! 
 

Meer tastbaar werk is de vernieuwing van banen 1 tot 

en met 3. Hiertoe was al besloten tijdens een eerdere 

Algemene Ledenvergadering, maar John had de MOT 

ploeg voldoende kunnen motiveren om vervanging uit 

te kunnen stellen tot na zijn vertrek! Gelukkig heb ik 

met een geweldige groep mensen aan dat project 

kunnen werken en ligt het park er weer piekfijn bij.  
 

Ook overleggen met de gemeenten in de regio was een 

nieuwe ervaring, of zal ik dat ook ‘uitdaging’ noemen? 

En met dit 40 jarig jubileum ligt alweer de volgende 

uitdaging voor ons klaar. De gehele jubileumcommissie 

heeft ontzettend hard gewerkt en vele uren 

geïnvesteerd om dit een memorabel feest te laten 

worden, door een dag te organiseren die niemand zal 

vergeten en onze leden en oud-leden bij elkaar brengt. 
 

Met deze jubileumuitgave van De Opslag willen we een 

beeld schetsen van de rijke historie van de 

tennisvereniging in Burgum. Vanaf de oprichting, die op 

5 augustus 1975 notarieel is vastgelegd, tot aan dit 

geweldige moment van 40 jarig bestaan van de 

vereniging. Ik hoop dat u ervan kunt genieten, ik doe 

het zeker! 

Rob van Oijen
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Hoe het begon 
(door een lid van het 1ste uur) 

 

Het was in het voorjaar van 1975 toen er twee dames voor de deur stonden met het verzoek om mee te werken aan 

de oprichting van een tennisclub. Een eerder gedane poging was mislukt, maar men vermoedde dat de tijd er rijp 

voor was. 

Omdat wij pas in januari 1975 in Bergum waren komen wonen, kenden wij nog niet veel mensen, behalve die uit 

onze directe omgeving, te weten Trambaan en Renbaan. Er bleken echter genoeg mensen met kennis van zaken in 

deze buurt te wonen, zodat er een team kon worden gevormd dat met de voorbereidingen aan de slag ging. 

 

Het team bestond uit: 

Anno Zoethout, 

werkzaam bij Gemeentewerken (hij kon ons 

adviseren over aankopen van grond, etc.) 

Jan Andreae, 

werkzaam bij de Rijksbelastingdienst (wist 

alles van financiële zaken), Penningmeester, 

samen met collega Jelle Caro. 

Piet Scheele, 

een buurman van Jan, wilde ook wel 

meewerken. Deze was rentmeester en had 

een mooie blauwe blazer (een must in die 

jaren) en bovendien kon hij goed z’n woordje 

doen. Voorzitter. 

Henk Röfekamp, 

leraar lichamelijke opvoeding, zou zich bezig 

gaan houden met het sportieve gedeelte. 

Wedstrijdleider. 

 

Alie Dantuma, 

de enige die niet aan Renbaan of Trambaan woonde. Als vrouw van de notaris kon deze adviseren over alle 

formaliteiten die moesten gebeuren. Secretaresse. 

Er werd bijna wekelijks vergaderd en dat het vruchtbare vergaderingen waren, blijkt wel uit het feit dat in augustus 

van datzelfde jaar de tennisvereniging werd opgericht. 

 

De eerste banen 
Toen begon het eigenlijk pas. Wat voor soort banen, aan welke eisen moet een train(st)er voldoen. De bestuursleden 

waren geen van allen tennissers, zodat men niet gehinderd door enige kennis van zaken keuzes moest maken. Nou, 

men ging niet over een nacht ijs! Een auto volgeladen met bestuursleden ging het land in om verschillende soorten 

banen te bekijken. Er was nog niet zoveel keus. Behalve de traditionele gravelbanen, begon men toen pas met harde 

banen waaronder Greenset. Dit leek wel wat. Ook met regen te kunnen spelen was nieuw. In de ledenvergadering 

(we hadden meteen al 100 leden, die bijna allemaal op de vergadering kwamen in het Roodhert) werd dit voorstel 

goedgekeurd. Gravelbanen waren niet aan de orde omdat men in zelfwerkzaamheid niet zoveel vertrouwen had 

(later bleek dit gelukkig anders te zijn). 

 

De eerste trainster 
Er moest voor het seizoen 1976 een train(st)er komen. Uit de sollicitanten werd uiteindelijk een trainster gekozen, 

Kinny Herreur. Jan en Henk hadden haar thuis in Hoogezand bezocht, waar ze hun gedemonstreerd had hoe je met 

een racket en een schuimrubber balletje op zolder je techniek kon perfectioneren. Dit maakte indruk. Bovendien 

trainde zij geselecteerde jeugd uit Groningen, dus zou het wel een goede trainster zijn. 

Ze was dan ook zeer fanatiek, maar bij ons moest ze een stapje terug. Geen hond kon tennissen. Van de circa 100 

leden waren er misschien 10 die wel eens een balletje hadden geslagen. Er was dus werk aan de winkel. Iedereen 
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ging op les. Bij regen mochten we niet op de banen. Er werd dan op het parkeerterrein een touwtje gespannen met 

voor de duidelijkheid een theedoek erover en dan werd daar getraind. 

 

De eerste kantine 
Een kantine was er in het begin nog niet. De trainster at 

dan tussen de middag bij een van de bestuursleden en 

deed daar een tukje op de bank. Het was dan ook een 

hele luxe toen we een kantine kregen (de oude 

apotheek uit Bergum), en al rook deze in het begin heel 

erg naar medicijnen, wij hadden een onderkomen! 

 

De eerste clubkampioenschappen 
We hadden het eerste jaar meteen al 

clubkampioenschappen! Dat hoorde er volgens de 

trainster bij. Nou ja, dat zou dan wel. De trainster had 

een collega uitgenodigd om samen een 

demonstratiewedstrijd te spelen. Alle leden rondom de 

baan in ademloze bewondering. De spelers op Roland 

Garros hadden niet meer indruk kunnen maken. Geweldig, wat konden die twee vrouwen tennissen! 

Wie dat ook konden waren Lenie Dijkstra en Zorka Lindstedt. De bal ging wel vier keer heen en weer. Dit waren de 

ware clubkampioenen. 

Bij de heren stond Henk in de finale tegen Johan Hemkes. Deze laatste kwam met een diplomatenkoffer de baan op 

en zette deze keurig bij het net. Wat moest hij daar nou mee?! Wel, er kwam een handdoek uit; wat vreemd, wat 

moest je nu met een 

handdoek op de baan?  

 

Johan bleek een heel 

goede tennisser te zijn 

die echter heel lang niet 

meer gespeeld had en 

conditioneel wat 

achterstand had. Henk 

liet hem lopen en de 

handdoek heeft hij dan 

ook hard nodig gehad. 

Later werd Johan één 

van de sterkste spelers 

van de club en heeft hij 

menig wedstrijd voor 

de Friesland Cup 

gespeeld. Jammer dat 

hij naar België 

verhuisde. 

Het eerste toernooi 
Het eerste seizoen werd besloten met een toernooi. Alle 100 leden deden mee. Tot diep in de nacht zat de 

wedstrijdcommissie (bestaande uit 1 man, Henk) schema’s te maken. Niks computer! Het was een succes. Ging de 

bal een aantal keren heen en weer, dan voelden we ons al hele cracks. Wat was het toch een leuk spel! 

Zo werd het tennisseizoen 1976 afgesloten. In de winterperiode was er nog niets te doen, zodat het bestuur bij kon 

komen van alle drukte. 

Ja, er is heel wat veranderd in al die jaren. Een bloeiende vereniging met een prachtig complex. Wie had in 1975 

kunnen denken dat wat zo klein begon, zo uit zou groeien! 

 

Lies Röfekamp 
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Jaren 70 
 

Algemene ledenvergadering van 26 november 1975 

Genomen besluiten: 

 

− De statuten van de vereniging zullen ter Koninklijke goedkeuring worden opgestuurd. 

− De hoogte van de contributie is nog afhankelijk van een aantal belangrijke, maar financieel niet volledig 

bekende factoren. Het maximale bedrag, dat het bestuur te zijner tijd de algemene ledenvergadering zal 

voorstellen is     fl. 85,00 per seniorlid en fl. 55,00 per juniorlid. Het tweede seniorlid in een gezin krijgt een 

kleine reductie. De lessen voor juniores zullen worden gesubsidieerd. 

− De vergadering geeft het bestuur “carte blanche” met betrekking tot de keuze gravel/kunststof en de keuze 

van de leverancier. 

(uit “Mededelingen aan de leden per januari 1976”) 

 

Een maand later, februari 1976 

− Het bestuur zal de komende algemene ledenvergadering waarschijnlijk als contributiebedragen voorstellen: 

fl. 75,00 voor het eerste seniorlid in een gezin, voor volgende seniorleden fl. 5,00 en voor juniores fl. 35,00. 

− In elk geval zullen twee doch hoogstwaarschijnlijk drie tennisbanen door de Heidemij worden aangelegd. Het 

betreft niet waterdoorlatende kunststofbanen op asfaltbeton-basis van het type “Green-Set”. Per 1 april a.s. 

zal gespeeld kunnen worden op asfalt, de Green-Set toplaag zal zo spoedig mogelijk, doch afhankelijk van de 

weersgesteldheid, worden aangebracht. De tennisbanen zullen liggen op het nieuwe sportveldencomplex te 

bereiken via de Burg. Steenhuizenlaan. 

− Lessen zullen door mevrouw Herreur gegeven worden. U kunt zich opgeven voor een volledige cursus van 

circa 20 lessen in een groep van 8. Het lesgeld zal per cursus circa fl. 80,00 bedragen, voor juniores fl. 50,00. 

Het lesgeld kan in twee termijnen worden voldaan (per 1 april en per 1 juli). 

(Uit “Mededelingen aan de leden per april 1976”) 

 

Aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 
Het bestuur heeft, in overeenstemming met de statuten van de vereniging, de 

K.N.L.T.B. verzocht de tennisvereniging “Burgum” als lid toe te laten. Inmiddels zijn 

wij toegelaten als voorlopig erkende vereniging, wat ons in het komende seizoen 

alle rechten geeft van andere aangesloten verenigingen, met uitzondering van het 

stemrecht. Dit wordt ons waarschijnlijk na een jaar verleend, na de definitieve 

erkenning. 

(Uit “Mededelingen aan de leden per januari 1977”) 

 

Van de Kantinecommissie 
De kantinecommissie is zeer verheugd het volgende te kunnen meedelen: 

Binnenkort zullen in het clubgebouw frisdranken verkrijgbaar zijn, te weten Coca-

Cola, Seven-Up en Fanta tegen de prijs van fl. 1,00 per flesje. Bij de frisdranken zal, 

Met Pasen spelen! 
 

De vorige mededeling, die inhield dat per 1 april gespeeld kon worden, bleek 

inderdaad een 1-april grap van de aannemer te zijn. Momenteel is echter de 

asfaltlaag aangebracht, en worden de hekwerken aangebracht en, naar stellige 

verzekering van de Heidemij, zal op donderdag en vrijdag worden doorgewerkt, zodat 

met de paasdagen de banen in Bergum bespeelbaar zijn. 
 

Hopend op mooi weer, kunnen onze leden dan naar hartelust van onze accommodatie 

gebruik maken. 
 

Houdt u zich echter wel aan de regels, zoals die in de vorige convocatie zijn 

verschenen en die gelden zolang de baanpassen niet zijn uitgereikt, waarna het 

baanreglement in werking zal treden. 
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als experiment, het zelfbedieningssysteem van toepassing zijn. Geld derhalve graag in de daartoe bestemde gleuf. 

(Uit “Mededelingen aan de leden per maart 1977”) 

 
OPENINGSFESTIVITEITEN 

Zoals in het eerste nummer van uw clubblad reeds werd gesteld, zal de officiële opening van het tennispark plaats 

vinden op zaterdag 30 april. 

Wij gaan ervan uit, dat ieder lid acte de présence geeft op deze belangrijke dag. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

11.00 - ± 12.30 uur muziek, opening door wethouder Terpstra en een  

   demonstratiewedstrijd 

14.00 – 17.00 uur fietsrally voor het hele gezin (dus ook voor  

   gezinsleden die geen lid zijn!) 

vanaf 17.00 uur gezellig samenzijn met een drankje en muziek 

(april 1977) 

 

Exploitatieoverzicht 1975/1976 
Rente lening A    999,43 Contributies 

Rente lening B    208,17 128 x fl. 75,00 (senioren)  9.600,00 

Secr.kosten/admin    605,59   54 x fl. 65,00 (id)  3.510,00 

Representiekosten    148,75  69 x fl. 35,00 (junioren)  2.415,00 

Materiaalkosten    430,14 --- 

Kosten toernooi    333,14 251 

Verenigingssubsidie  1.800,00   1 x fl. 25,00 (gedeeltelijk    25,00 

training junioren                                i.v.m. verhuizing) 

Trainer/trainster  8.812,80 --- 

Te verrekenen lesgelden 2.557,20 252 

Afschrijving banen    750,00   3 x geen contributie 

Afschrijving toplaag,  1.200,00 --- 

  netten, palen     255 

Afschrijving clubgebouw  730,26        2 x te vorderen          110,00 

Diversen    150,00 ---                     -------- 

Exploitatieoverschot     13.994,05 257          15.660,00 

     Inschrijfgeld 257-70=187x fl. 25,00  4.675,00 

     Lesgelden 113x fl. 80,00 (sen)   9.040,00 

     Lesgelden  60x fl. 50,00 (jun)   3.000,00 

     Te vorderen lesgeld        80,00 

     Toernooiontvangsten (kantine)     264,53 

                         ---------                                  --------- 

    fl. 32.719,53        fl. 32.179,53 

          ==========                 ========= 

 

En dat in vergelijking met bedragen die er medio 2013 omgaan: 
 

 

Baten 

 

2013 

   Kontributie 

 

55.599 

Baan- cq. doeksponsoring 

 

4.794 

Kantineopbrengst 

 

12.834 

  

  Rente+ diverse baten 

 

833 

   Totale baten   Euro   74.060 

   
 

 



 

De Opslag jubileumeditie 2015 | 9 | www.deleechkamp.nl 

 

 

 

 

 

(2 mei 1977) 
 

 
 

Bergum opende nieuw tenniscomplex 
 

Je zag er de geoefendheid zaterdagmorgen niet aan af, 

maar na drie misslagen was de vierde klap van wethouder 

Gosse Terpstra raak en dat betekende de officiële in 

gebruikneming van het tenniscomplex van de 

tennisvereniging “Burgum”. Wethouder Terpstra moest 

met een racket en een bal een gat slaan in een grote 

symbolische papieren bal en dat ging hem tenslotte toch 

nog goed af. Bergum gaf daarmee niet alleen een 

officieel tintje aan de opening van drie tennisbanen en 

een oefenkooi, maar ook aan een clubhuis dat naast de 

baan is opgericht. 

Eigenlijk vervulde dat clubhuis, de voormalige 

noodapotheek in Bergum, voorzitter Piet Scheele met de 

meeste trots, omdat zijn leden daar menig uurtje in 

hebben gestoken. Dankzij subsidies van gemeente en 

provincie, maar vooral dankzij de zelfwerkzaamheid van 

de eigen leden kunnen de Bergumer tennissers zich voor 

en na hun partijtje genoeglijk ontspannen. 

Eigenlijk is het complex nu al weer te klein, want zo 

bleek uit het openingswoord van de heer Scheele, de 

tennisclub “Burgum” telt 270 leden en heeft 65 

liefhebbers op de wachtlijst staan. Het bestuur heeft 

inmiddels al een aanvraag bij het gemeentebestuur 

gedeponeerd voor de aanleg van nog eens drie banen. Hij 

had bij de gemeente een welwillend oor voor die plannen 

gevonden, maar hij deed toch nog maar eens een beroep 

op wethouder Terpstra, en passant ook nog eens het 

verzoek vermeldend om gas en elektrisch in het 

clubgebouw, want daar moeten de tennissers het 

vooreerst nog zonder stellen. 

Mag de toename van de belangstelling voor tennis in 

Friesland uitgedrukt worden in 25%, voor 

Tietjerksteradeel is dat cijfer 500%, zo deelde de heer 

Terpstra mee. Hij zag het er van komen dat 

Tietjerksteradeel over vijf jaar dertig tennisbanen heeft 

en ondanks de nodige problemen, die dat de gemeente 

oplevert, was wethouder Terpstra er toch blij mee, omdat 

hij tennis vooral als recreatiesport ziet. De heer Terpstra, 

die tevens in zijn functie van voorzitter van de 

gemeentelijke sportcommissie het woord voerde, kon nog 

meedelen dat in de toekomstige sporthal in Bergum drie 

tennisbanen zullen worden aangelegd en dat er van een 

particulier een aanvraag ligt om een tennishal in Bergum 

te mogen neerzetten. 



 

De Opslag jubileumeditie 2015 | 10 | www.deleechkamp.nl 

 

De voorzitter, de heer P. Scheele opent de vergadering en heet alleen van harte welkom. Hij deelt mee, dat hij tot 

zijn grote spijt afscheid van de vereniging moet nemen vanwege het feit, dat hij naar Zeeland zal verhuizen. Met 

algemene stemmen wordt de heer Jan Weyermans als voorzitter (ad interim) gekozen. Hij dankt de heer Piet 

Scheele voor alles, wat hij voor de vereniging heeft gedaan en biedt hem als dank hiervoor vast symbolisch het 

boek “Vogelvlucht Friesland” aan. Dit boek is op die datum nog niet verschenen, en zal worden nagezonden.  

Daarna wordt de vergadering voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter. 

(Uit verslag van ledenvergadering 14 september 1977) 

 

Gebruik kantine 

De kantine is er voor de leden, maar wordt, behalve bij wedstrijden, niet beheerd. De kantinecommissie zorgt 

overal goed voor, maar heeft niet als taak om, uiteraard goed bedoelde, rotzooi op te ruimen. Vandaar een paar 

verzoeken. 

 

− Consumpties direct en contant betalen via de bekende gleuf (dit voor vergeetachtigen). Glaswerk en 

kopjes schoon achterlaten. 

− As van sigaar/sigaret en pijp in de asbak en niet op de grond. Als het kan, alle vuur gedoofd, de asbak 

legen. 

− Papier ook in de asbak. 

− Bent u de laatste, dan zorgvuldig afsluiten: geen stoelen buiten, deur sluiten. 

− Houd een beetje toezicht op uw (kleine) kinderen als u zelf speelt. Controleer dan ook even de wc’s. 

(augustus 1977) 

 

Voorzitter Johan Broens (1977–1982) 
 

In het voorjaar van 2000 werd mij gevraagd om als oud-voorzitter iets te schrijven in de clubkrant ter gelegenheid 

van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Dat heeft toen geleid tot het navolgend verhaal over de begintijd van 

de vereniging. 

Nu bij het 40 jarig jubileum werd mij dat weer gevraagd. In feite heb ik er niet veel aan toe te voegen, behalve dat 

ik nu via Ineke, die nog steeds lid is en op een vaste tijd in de week met vriendinnen tennist, wel op de hoogte 

gehouden wordt van het een en ander. En soms als ik een schaakpartij, op de schaakclub NEO maandagavond in 

de Westermar, snel verloren heb, kom ik nog wel eens kijken bij de toss partijen om eventueel een praatje te 

maken met oude bekenden. 

Ik wens hierbij de vereniging weer veel succes toe voor in de toekomst. 

 

Johan Broens (voorjaar 2015) 

 

De begintijd van Burgum/De Leechkamp 

Het zal in 1977 geweest zijn dat ik gevraagd werd om aan te treden als voorzitter van de tennisvereniging 

Burgum. De vereniging was twee jaar ervoor opgericht door een stel enthousiastelingen rond Henk Röfekamp, Jan 

Andreæ, Jelle Caro en Anno Zoethout.  

Piet Scheele was de eerste voorzitter. Maar hij verdween al gauw omdat hij na anderhalf jaar naar Zeeland 

verhuisde. De secretaris Jan Weyermans was de rest van dat jaar tevens voorzitter ad interim. 

De eerste tijd was er de opbouwfase. De eerste drie Greensetbanen waren experimentele asfaltbanen. Omdat in 

Stiens al eens gravelbanen zomers waren weggewaaid door gebrek aan toezicht, was in Bergum bewust gekozen 

voor kunststofbanen. Men verwachtte namelijk dat in een watersportdorp als Bergum de banen zomers weinig 

bespeeld zouden worden. 

De niet-waterdoorlatende Greensetbanen gaven vanaf het begin veel problemen. De afloop van het water was 

slecht en er ontstonden ook scheuren. 

Daar het ledental behoorlijk groeide moesten er drie extra banen komen. Binnen het bestuur ontstond er toen 

een belangrijk verschil van mening over het type nieuw aan te leggen banen. Een meerderheid wilde geen risico 

meer lopen met andere experimentele banen en koos voor de Poritop-S-banen die elders al in gebruik waren. 
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Kortom, het gevolg was dat een paar bestuursleden aftraden en dat men o.a. een nieuwe voorzitter zocht. 

Ik trad aan in een druk bezochte vergadering waarin de meerderheid van de aanwezige leden koos voor de 

Poritop-S-banen. Dit waren waterdoorlatende betonbanen met een dunne deklaag van rubberkorrels. 

De eerste jaren van de vereniging was door de pioniers veel (zelfwerkzaamheids)werk verzet. Tegen de zin van de 

gemeente werd gekozen voor een clubgebouw op het terrein. De gemeente had ons namelijk een stuk in de 

geplande en dus nog te bouwen(!) sporthal toegedacht. Voor ƒ 10.000,- kon de club de noodapotheek overnemen 

die tijdelijk had gestaan op de plek waar nu de weg langs de Poiesz loopt. Dit gebouwtje werd met man en macht 

verplaatst en opgezet op de plaats van het voorste stuk van het huidige gebouw. We hadden in het begin als 

belangrijk voordeel dat in de toen nog kleine club ieder wel zijn handen uit de mouwen wilde steken. 

De vijf jaar dat ik voorzitter was, was een tijd van geleidelijke uitbreiding en stabilisatie. Omdat de belangstelling 

voor kantinedienst wat begon te tanen, koos de club toen voor een kantinebaas die een en ander zou exploiteren. 

Na een sollicitatieronde werden Kees en Klaske van de Ploeg uit Noordbergum uitgekozen, die zeker tot na mijn 

periode als voorzitter met enthousiasme de kantine gerund hebben. Zij hadden ook een goed contact met en 

overwicht op de jeugd. 

In mijn periode is ook het huidige ‘natte’ gedeelte van het clubgebouw gebouwd. Dit kwam als volgt. De 

gemeente had als regel dat zij subsidieerde in het clubgebouw voor een derde van de kosten. Dat waren volgens 

de gemeente ongeveer de kosten voor de kleed-, douche- en toiletruimtes. In Hardegarijp en in Oenkerk had men 

daarom ƒ 100.000,- gekregen voor hun verenigings¬gebouw van drie ton.  

Daar de club nog voor ongeveer ƒ 20.000,- vertimmerd had aan de noodapotheek vroegen wij ƒ 10.000,- subsidie 

aan. We kregen echter als antwoord dat de gemeente niet subsidieerde in houten(!) dus tijdelijke bouw. Wij 

hadden maar op hun aanbod moeten ingaan om kleed- en doucheruimtes in de sporthal te accepteren waarvoor 

ruimte gereserveerd was. Het bestuur heeft onmiddellijk een brief teruggestuurd met het verzoek die ruimtes 

dan maar voor ons in te richten. We kregen als antwoord dat het niet meer kon, omdat de daarvoor bedoelde 

ruimte inmiddels een andere bestemming had gekregen. Wel zegde men ons in de brief toe dat als wij in de 

toekomst toch een stenen gebouw neer wilden zetten, wij dan ƒ 40.000,- subsidie mochten verwachten. Dat 

waren volgens hen de kosten die ze uitgespaard hadden, toen de vereniging onderdak weigerde in de sporthal. 

Omdat in de brief wel een paar slagen om de arm werden gehouden, besloot het bestuur om niet te wachten. We 

hebben toen achter ons houten gebouwtje het bedoelde ‘natte’ gedeelte in steen laten bouwen en de ƒ 40.000,- 

is door ons ook ontvangen. Wel hebben we de gemeente laten weten dat dit bedrag niet in verhouding stond tot 

de ton die de verenigingen in Hardegarijp en Oenkerk hadden gekregen. 

In mijn periode zijn we van naam veranderd. Veel leden vonden de naam ‘Burgum’ niet erg welluidend. Naar het 

voorbeeld van Galefjild in Hardegarijp zochten we naar de naam van het stuk land waarop de tennisbanen liggen. 

Dat bleek “De Leechkamp” te zijn. 

In die tijd had het gezelligheidskarakter van de vereniging zeker de overhand. De kracht van onze vereniging was 

(en vermoedelijk is dat nog zo) het goed functioneren van de diverse commissies. Het bestuur en zeker de 

voorzitter werd hierdoor veel werk uit handen genomen. Omdat ieder bestuurslid ook zitting had in een 

commissie, had ik als neventaak het “krantje” op me genomen. In het begin was dat een gestencild blaadje, 

getypt op een echt stencil. Ik heb het flesje stencillak zelfs nog ergens in een la liggen. Een aantal dames in de 

vereniging zorgde dan voor het typewerk. Om niet meer afhankelijk te zijn van andermans apparatuur was er veel 

discussie in het bestuur over de aanschaf van een typemachine en een stencilmachine. Allemaal tweedehands, 

zodat na aanschaf ook daar weer problemen mee waren. 

Voor de voorplaat van het krantje hadden we een wedstrijd uitgeschreven. Van de inzenders was (wijlen) Anno 

Zoethout de winnaar. Zijn ontwerp siert nog altijd de clubkrant. Misschien een idee om zijn naam als ontwerper 

op de voorkant te vermelden. Ook als een hommage aan een stille harde werker in het bestuur, waar de 

vereniging in de beginfase veel aan te danken had. Anno was voorzitter van de baancommissie toen alles vanaf de 

grond moest worden opgebouwd. 

Werd de voorplaat eerst nog gestencild, al spoedig werd besloten de omslag van het krantje in druk te laten 

uitvoeren. Om de kosten te dekken leurde de voorzitter bij het zakenleven in Bergum om advertenties. Dat bleek 

wel enige tact te vergen. Wie mocht zijn advertentie op welke plaats hebben. Uiteindelijk is het wel gelukt. De 

voorzitter had altijd een pagina met berichten vanuit het bestuur en dat is sinds die tijd traditie geworden. 

De club heeft in financieel opzicht veel te danken aan de eerste penningmeesters Jelle Caro en Jan Andreæ die als 

rijksaccountants op een zeer kundige wijze de vereniging een gezonde financiële basis hebben gegeven. Ik heb 

het geluk gehad voorzitter te zijn van een club met veel enthousiastelingen. Dat had onder meer tot gevolg dat 
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toen ik na vijf jaar aftrad, er tot onze verrassing een tegenkandidaat was voor de voorzitterspost. Net als bij mijn 

aantreden was er een grote opkomst op de ledenvergadering. Nu om te kiezen tussen de bestuurskandidaat en 

de tegenkandidaat. Hoewel hij als gewaardeerd lid een behoorlijke aanhang had, moest de tegenkandidaat bij de 

stemming toch het loodje leggen. 

Helaas heb ik een aantal jaren geleden het lidmaatschap opgezegd vanwege een hardnekkige blessure. Als ik nog 

eens kom kijken dan kijk ik met bewondering en ook wel met trots naar het schitterende complex wat op de 

Leechkamp is gegroeid. Ik wens de vereniging ook veel succes toe voor in de toekomst. 

 

Johan Broens (voorjaar 2000) 

 

 

 We worden een grote vereniging, maar het moet wel een plezierige vereniging blijven. Vandaar dit verzoek: 

ONTVANG NIEUWE LEDEN VRIENDELIJK.  

Laat ze zich gauw thuis voelen op de baan, in de kantine, op de toernooien. Nodig ze uit met u te spelen. 

(januari 1978) 

 

Andere naam voor de club? 

Er zijn diverse leden die de huidige naam van de club niet zo welluidend vinden (T.V. “Burgum”). Er zijn derhalve 

stemmen opgegaan om de naam te wijzigen. Enkele binnengekomen suggesties zijn: 

- Tennisvereniging Bergum 

- Tennisvereniging Koningsland (of Keningslân)  

Deze laatste naam in verband met het gebied waar de tennisvelden liggen. 

Misschien hebt u nog andere suggesties (gaarne opgeven bij het secretariaat) of u vindt de tegenwoordige naam 

goed genoeg. Op de volgende ledenvergadering wordt over deze eventuele naamsverandering beslist. 

(maart 1978) 

 

In het krantje van 30 maart jl. is o.a. als nieuwe naam gesuggereerd “Koningsland”. Dit in verband met de 

historische naam van het terrein waar de banen liggen. Men heeft ons er echter op attent gemaakt dat dit niet 

klopt. De naam Koningsland blijkt te 

hebben behoord bij het terrein waar nu 

de voetbalvelden liggen. De correcte 

naam voor ons blijkt te zijn  

De Leechkamp. 

(april 1978) 

 

Zoals u gemerkt zult hebben, is er op het ogenblik nogal wat rommel rondom de banen. Dit in verband met de 

aanleg van de drie nieuwe banen. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen deze nieuwe banen echter eind mei klaar 

zijn. Dit werd ook wel tijd, omdat het ledental reeds boven de 400 gestegen is. 

 

ACTIVITEITEN VAN DE LEDEN 

Af en toe doet het bestuur een beroep op de leden voor bepaalde karweitjes. De contributie zou te hoog oplopen, 

als we deze karweitjes steeds door betaalde krachten zouden laten verrichten. 

 

In de vorige clubkrant hebben we gevraagd om jeugdleden, die willen helpen bij de bezorging van de clubkrant. 

Het is de bedoeling dat we het dorp in kleinere sectoren verdelen. Binnen een sector zorgt dan een jeugdlid voor 

de bezorging van de krant. 

(mei 1978) 

 

Introducés 

Het bestuur wil de leden er op attent maken, dat er in het clubgebouw sinds kort een introductieboek ligt. Men is 

verplicht (zie het baanreglement) om introducés in dit boek in te schrijven. 

(juni 1978) 

TE KOOP AANGEBODEN: 

1 tennisracket “Dunlop-Impera”, L2,  

met supereternyl bespanning, z.g.a.n. fl. 65,00 

1 tennisshort met shirtje, maat 152  fl.  7,00 

 

Jerrie Stok 
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LEDENVERGADERING 11 DECEMBER 1978 

De aanwezige leden beslissen met royale meerderheid tot een wijziging van de statuten. Dit ten behoeve van de 

naamsverandering van de club in Tennisvereniging “de Leechkamp” te Bergum.  

 

Aanleg van baanverlichting is nog niet aan de orde, de aangelegde kabels zijn er wel op berekend. Het lijkt beter 

eerst af te wachten hoe de komende zomer de bezetting van de zes banen zal zijn. 

 

Er blijkt toch veel behoefte te bestaan aan een zandbak op het terrein. De zandbakcommissie zal zich hierover 

buigen in samenwerking met de baancommissie. J. Caro treedt uit de zandbakcommissie, zitting nemen mevrouw 

E. Liebert en mevrouw H. Andreae. Mevrouw G. Postma en K. Hatenboer (beiden niet aanwezig) zullen gevraagd 

worden hun medewerking te blijven geven. 

 

(november 1978) 

 

Contributie 

Mocht u uw label missen op het labelbord, dan is er kans dat u de contributie nog niet betaald hebt. In dat geval 

raden wij u aan vlug naar huis te gaan en de contributie over te maken. Na ontvangst van de overschrijving bij de 

ledenadministratie wordt uw label opgehangen en kunt u wel tennissen. 

Mocht u de contributie wel betaald hebben en toch mist u de label, neem dan contact op met de 

ledenadministratie. 

(april 1979) 

 

Lustrum/Feest 

Op 5 augustus 1980 bestaat de vereniging 5 jaar, zodat we dan ons eerste lustrum vieren. Het bestuur stelt voor 

dat er een lustrumcommissie wordt ingesteld, die zich het komende jaar zal bemoeien met de organisatie van 

eventuele lustrumactiviteiten. Belangstellenden kunnen zich vóór of op de ledenvergadering opgeven bij het 

bestuur. 

Ook is door leden al eens gevraagd of er niet een feest kon worden georganiseerd (bijvoorbeeld een avondje 

gekoppeld aan het binnentoernooi op 20 januari a.s.?). Het bestuur staat hier wel positief tegenover, maar stelt 

wel dat een op te richten feestcommissie zich met de organisatie hiervan zal moeten bemoeien. 

(november 1979) 

Jaren 80 
 

Ons eerste lustrum 

Op 5 augustus jl. bestond onze vereniging dan vijf jaar. In die periode is 

de vereniging zeer snel gegroeid tot 500 leden met een wachtlijst op dit 

moment van ongeveer 25 mensen. 

Een feit is dat we nu reeds tot de grotere tennisverenigingen van 

Friesland behoren en ook tot de grotere sportverenigingen van Bergum. 

We beschikken over een complex met 6 banen met de mogelijkheid van 

uitbreiding tot 8 banen op het terrein achter de sporthal (naast het 

oefenmuurtje). Ook hebben we de hand kunnen leggen op een niet al 

te duur, maar toch in de meeste opzichten voldoend clubgebouw. 

 

VERLOREN: 

Antina de Vries is in de herfstvakantie op het tenniscomplex een blikje met 

tennisballen (merk “Wilson”) kwijtgeraakt. De ballen zelf zijn met de letters JVH 

gemerkt. 

Wie heeft ze per vergissing meegenomen? Degene, die ze in zijn bezit heeft, wordt 
verzocht contact met haar op te nemen. 
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Wil het zwarte hondje, dat eens per week tussen 

18.00 en 19.00 uur de bosjes rondom de bomen 

afsnuffelt en dan steeds met één tennisbal onder 

het prikkeldraad door verdwijnt even contact met 

mij opnemen?! 

 
Rita          (juli 1981) 

Het afgelopen jaar hadden we 13 competitieteams 

zonder dat de competitie een al te overheersende 

rol speelt in de vereniging. 

(augustus 1980) 

 

De telefoon is inmiddels aangesloten onder 

nummer 4523. U kunt dus nu de baan telefonisch 

bereiken en ook vanaf de baan bellen na inworp van een kwartje. 

(juni 1982)   

 

 
 

Uit oogpunt van kostenbesparing is de telefoon in de kantine voor de winter weer weggehaald. Deze zal voor het 

begin van het volgend seizoen vanzelfsprekend weer worden aangesloten. 

(oktober 1982) 

 

Voorzitter Frits Moquette (1982–1987) 
 

Onlangs werd mij in verband met het komende lustrum van de club gevraagd een halve pagina te wijden aan de 

periode waarin ik voorzitter van De Leechkamp ben geweest. Ik ben toen eens gaan nadenken wat er in die 

periode allemaal gebeurd is. Al snel kwam ik tot de conclusie dat dit veel is geweest, kleine voorvallen, grote 

gebeurtenissen, te veel om in een halve pagina uitvoerig te belichten. Ik zal me dus ernstig moeten beperken. 

Als opvolger van Johan Broens trof ik een goed lopende, gezellige vereniging aan met een enthousiast bestuur. De 

club beschikte over 6 banen, een geheel nieuwe kleedaccommodatie en een eenvoudige “kantine”, waar Kees en 
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Klaske van de Ploeg op hoogtijdagen de bar bemanden. Kortom, een club waar we in Friesland in die tijd mee 

voor de dag konden komen. 

Het gezelligheidselement speelde aanvankelijk de belangrijkste rol binnen de vereniging, maar meer en meer 

eisten de meer prestatiegerichte clubleden aandacht op. Aan het bestuur de taak om alle “belangengroepen” 

binnen de club aan hun trekken te laten komen. We hebben dat, dunkt me, bereikt door de commissies meer 

zeggenschap te geven en de voorzitter van iedere commissie in het bestuur op te nemen. De structuur was toen 

duidelijk en iedereen kon zijn ei kwijt. 

De rode Poritop-banen begonnen al snel gebreken te vertonen. Op een gegeven moment was het bij nat weer 

zelfs niet ongevaarlijk om te spelen. Dat was een behoorlijke tegenvaller.  

Het bestuur kreeg toen te maken met allerlei afleidingsmanoeuvres van de leverancier van de banen, die 

weigerde toe te geven, dat zijn product niet deugde. Ik meen me te herinneren, dat TNO er uiteindelijk nog aan te 

pas gekomen is. 

Twee belangrijke gebeurtenissen tijdens mijn bestuursperiode wil ik apart noemen:  

het plaatsen van een lichtinstallatie op het complex en de aanleg van kunstgrasbanen.  

Bij de aanschaf en aanleg van de lichtinstallatie zijn veel clubleden actief betrokken geweest. Waar mogelijk 

werden kortingen bedongen. Groot materieel werd door relaties van leden op zaterdagen gratis beschikbaar 

gesteld, waarbij de kraandrijver genoegen nam met een geringe vergoeding en een fles Berenburg. Het was slecht 

weer toen de masten werden geplaatst.  

Ik herinner mij nog dat Piet Wolters hoog in een juist geplaatste mast zat om tuidraden aan te brengen, toen links 

en rechts de bliksem insloeg. 

Een belangrijke beslissing werd door de club genomen toen het bestuur tijdens de jaarvergadering het akkoord 

van de leden kreeg om kunstgrasbanen te laten aanleggen.  

Wij waren geloof ik de eerste club in Friesland die over buitenbanen met kunstgras beschikte. 

Vier jaar lang heb ik met een wisselende ploeg enthousiaste, deskundige medebestuursleden gewerkt. Bij de 

overdracht van de bestuurshamer aan Jan Veenstra kon ik hem meedelen, dat het schip goed op koers lag. Het 

was een plezierige ervaring. 

 

Frits Moquette 

 

 

Laatste tactische tips van de wedstrijdcommissie: 

- Sla een bal met “spin” terug met “spin” ! 

Veel clubspelers hebben moeite met het terugslaan van een bal met veel “spin”. Ik denk dat de fout daarin zit dat 

ze proberen de “spin” uit de bal te halen. Waarom gebruik je de “spin” juist niet en retourneer je met nog meer 

“spin”. 

Als er een bal op je afkomt vol met topspin, raak de bal dan schuin van onderen zodat de “spin” alleen nog maar 

groter wordt en het “onderspin” wordt. 

Komt een bal met onderspin op je af sla dan de bal schuin boven op zodat je hem met topspin terugslaat. Je geeft 

steeds meer “spin” in plaats van de “spin” eruit te halen. 

- Sla een stijgende bal naar beneden! 

Bij het net is je doel om het punt zo snel mogelijk te maken. Je tegenstander moet geen kans meer hebben het 

punt nog te redden. Dus wanneer de mogelijkheid zich voordoet, maak dan zo snel mogelijk het punt. 

Wanneer je tegenstander een stijgende bal op je toeslaat, loop dan naar het net en sla de volley naar beneden ver 

van je tegenstander vandaan of als hij dichtbij het net staat, vlakbij zijn voeten, waardoor het bijna onmogelijk is 

de bal nog terug te retourneren. Als je eenmaal bij het net staat, maak er dan gebruik van. Sla een winnende 

volley. Denk eraan dat je geen krachtiger speler hoeft te zijn om een enkelspel te winnen. Je moet wel weten 

wanneer het initiatief te nemen en aanvallend te spelen. Dat is de manier om je enkelspel te winnen. 

Veel succes in het nieuwe seizoen. 

De wedstrijdcommissie 

(april 1984) 

 

Hoewel daarvoor in onze club geen strikte regels gelden, zouden wij het op prijs stellen, wanneer u in sporttenue 

op de baan verschijnt. Spijkerbroeken en (bij grote hitte) een blote bast vinden wij niet zo gepast. 
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Af en toe zien we in het clubgebouw leden die vertwijfeld naar hun label lopen te zoeken. En zonder label is het 

verboden om te spelen! Contributie betaald?         

(april 1984) 

 

Vooral de jeugd heeft steun nodig. Kom eens langs en moedig vooral de kleintjes aan. Zij kunnen er zeer groot 

door worden. Op de eerste competitiedag verscheen Ulla Spithost met laarzen aan op de baan: was zo 

zenuwachtig geweest dat ze haar tennisschoenen thuis had laten liggen. 

(april 1984) 

 

Verslag redactiecommissie 1984 

Het afgelopen verenigingsjaar is ons cluborgaan 8 keer verschenen, waarin u op de hoogte werd gehouden van 

het wel en wee van onze vereniging. 

Voordat het krantje bij u op de deurmat lag, was er door heel wat mensen het nodige werk verricht, waarvoor 

onze hartelijke dank. 

 

Typen:    afwisselend Lies Röfekamp, Didi Moquette, Henny Koesen 

Stencillen:  Aise de Jong 

Nieten en verspreiden: Grietje de Vries en Metje Wieling, Pietie de Vries en  

   Gerrie van der Wal. 

   De taak van Pietie en Gerrie werd vanaf oktober  

   overgenomen door Sietske Wolters en Ity Campagne. 

Bezorgen:  Aukje Aalfs   Fam. Postma 

   Tjerk Dantuma   Fam. Moquette 

   Tammo Oosterhof  Fam. Röfekamp 

   Fam. Hatenboer  Grada Welling 

   Mirjam Versteeg  Sandra Plantinga 

   Mirjam Heuveling  Saskia Scheer 

   Ronald Moesker  Jeroen Scheer 

   Esther de Vries   Stefan Andersson                  (1984) 

 

Aangezien er van onze douches veel gebruik gemaakt wordt en het gasverbruik dus toeneemt, vraagt het bestuur 

zich af hoe dit het beste op de leden te verhalen is. De aanschaf van automaten komt op ca. fl. 3.000,-. Gedacht 

wordt daarom aan een vrijwillige bijdrage na gebruik van de douches in een daarvoor bestemd potje. In verband 

met mogelijke diefstal stuit ook dit op bezwaren en wordt besloten deze nu nog geringe post als exploitatiekosten 

te beschouwen, waarbij in de toekomst altijd nog gedacht kan worden aan het alleen openstellen van de douches 

tijdens competitie en clubactiviteiten. 

(oktober 1984) 

 

De KNLTB gaat over tot automatisering van haar administratie. Een van de vruchten die wij daarvan plukken is, 

dat alle leden volgend jaar een ledenpas ontvangen. U hoort daar nog meer over. 

(december 1984) 

 

 
 

Alle ballen verzaaaaaamelen!!! 
 
Beste balletjes, 

 

Na een hele winter ongebruikt onder in de kast, of boven op zolder te hebben 

gelegen, zijn jullie eindelijk weer nodig. 

Wat is er allemaal gebeurd vorige zomerseizoen.  
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Jullie hebben: 

- Met je laten sollen 

- Je op je kop laten zitten 

- Met je laten meppen 

- Op je laten schelden 

- Alle hoeken van het veld gezien 

- Eerst in de regen en daarna op de kachel gelegen 

- In het donker in benauwde ruimtes gezeten 

- Altijd voor je baas/bazin klaar gestaan 

 

Zonder mopperen hebben jullie de taken volbracht. En zijn kale 65+ geworden. 

Het wordt tijd dat jullie op je lauweren gaan rusten. 

(KENTSKELEJE) 

 

OPROEP!!! 

Komt allen bijeen in de ballebak (bejaardentehuis: de Laatste Ballehoop) in de kantine. Zo wordt het lustrumfeest 

een echt ballenfeest. 

 

OKE…? 

 

Voor alle Nico’s en Herman’s, die minder snel van begrip zijn: wij zoeken afgedankte (nieuwe houden wij ons ook 

voor aanbevolen) tennisballen. Deze kunnen gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde ballebak (ze komen 

goed terecht). 

De versierders 

(mei 1985) 

 

Zaterdag waren er veel mensen bij de tennisbaan want de Leechkamp bestond 10 jaar. Heel veel waren verkleed 

als clown, en als boer ook een paar. En er waren nog veel verschillende mensen verkleed. Je moest ook drie keer 

tennissen. Een keer met elastiek aan elkaar vast, en een keer met een lapje voor het oog, en een keer met de 

andere hand. Het was een heel gezellig feest. We zagen later alles op de video terug.  

Hilde, 9 jaar  

(oktober 1985) 

 

Het 10e tennisseizoen van onze vereniging is alweer voorbij. Hoewel de zomer veel regen bracht, heeft een lange 

en droge herfst veel goed gemaakt en zijn de banen toch intensief bespeeld. 

Het aantal leden is dit jaar buiten verwachting gestegen tot 498 waarvan 393 senioren en 105 junioren. In 1984 

bestond het ledenaantal uit 337 senioren en 94 junioren. Voor de introductiemiddag voor nieuwe leden op 30 

maart jl. was veel belangstelling. Wij zagen ons genoodzaakt een ledenstop in te stellen bij 500, die net niet in 

werking behoefde te treden. Zoals elk jaar is dit aantal van 498 door opzegging nu iets gedaald, zodat we in 1986 

nog wel een 20 tot 30 leden kunnen plaatsen. Daarbij geven we wel de voorkeur aan juniorleden, omdat anders 

de verhouding junioren-senioren scheef groeit. 

(december 1985) 

 

Verzoek van de baancommissaris: 

− Niet op de netten hangen/leunen 

− Niet met het racket op de netband slaan (een net kost ruim fl. 300,-) 

− Banen met schone schoenen betreden 

− Geen flesjes achterlaten op de banen 

− Papier, ijsbekers e.d. in de daarvoor bestemde afvalbakken (zullen worden aangeschaft) deponeren 

 

(februari 1986) 
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Echtparentoernooi 31 mei 1986 

Al weken en weken gonsde het van de geruchten dat het echtparentoernooi van de TV “de Leechkamp” geen 

doorgang kon vinden. Er werden diverse redenen aangevoerd, zoals: 

− Er zouden te weinig echtparen lid van de vereniging zijn 

− Een aantal paren zou de test op het trouwboekje niet met goed gevolg kunnen doorstaan 

− Er zouden enkele leden door de mand vallen, omdat alle mooie verhalen, die ze thuis ophangen over 

“aces, volleys, slices en topspin” nu als een zeepbel uit elkaar zouden spatten 

− Andere echtparen waren bang dat meedoen aan het toernooi het einde van een lang en gelukkig huwelijk 

zou betekenen. Op zich misschien een reden om juist wel mee te doen, maar de tennisbond geeft nog 

steeds geen subsidie op het tarief van een advocaat. 

− Er zou één echtpaar gewoon geen zin hebben, terwijl van een ander echtpaar de oppas net bezig was te 

bevallen. Niet opgepast zeker! 

(juni 1986) 

 

Tijdens ledenvergadering oktober 1986: 

Robbert Reyn vraagt om nieuw zand in de zandbak en biedt daarvoor zichzelf aan als hulp. We zullen dit komend 

seizoen bekijken. 

 

Voorzitter Jan Veenstra (1987 – 1991) 
 

(† 22-05-2005  -   Exacte kopie van de tekst door Jan geschreven voor het 25 jarig jubileum) 

 

Op verzoek van de jubileumcommissie hierbij mijn bijdrage als oud-voorzitter in de periode 1987 tot en met 1991. 

Uit mijn herinnering teken ik het volgende op. 

Eind 1986 ben ik Frits Moquette opgevolgd als voorzitter van de tennisvereniging De Leechkamp. Volgens Frits 

kreeg ik niet veel te doen. De structuur van de vereniging stond op poten. De “greenset”-banen waren voorzien 

van kunstgras. Het aantal leden bedroeg plm. 480, terwijl de limiet 510 was. De financiële positie van de 

vereniging was goed. Het kwam erop neer de boel wat bij elkaar te houden. Het zou niet veel tijd kosten; één keer 

per maand een bestuursvergadering. 

Het is toch heel anders gelopen. Aan het eind van mijn eerste jaar hadden wij al ruim 520 leden. Een ledenstop en 

een wachtlijst van nog eens een zestigtal leden. En de ledenaanwas hield maar aan. Uitbreiding van banen was 

noodzakelijk.  

Vanuit de technische hoek kwam de wens naar voren het prestatieniveau van de vereniging op te krikken; te 

beginnen bij de jeugd. Twee uiterst belangrijke zaken die bestuurlijk om een beleidsplan vroegen. Totale 

investering bijna één miljoen gulden. 

Het beleidsplan, onderbouwd met een financiële paragraaf, is in 1988 of 1989 aan de leden in de jaarlijkse 

ledenvergadering voorgelegd. Dat de betrokkenheid van de leden bij de vereniging groot was, bleek uit de grote 

opkomst. Ik herinner me dat de bovenzaal van het Roodhert eigenlijk te klein was. Bijna ongewijzigd is het 

beleidsplan aangenomen en toen kon het bestuur aan de slag de plannen tot uitvoering te brengen. 

Nu ik één keer bezig ben realiseer ik mij dat ik over de periode wel een boek kan schrijven, maar ik probeer het 

kort te houden. 

Alles is volgens plan gerealiseerd en als je nu om je heen kijkt ligt er een fantastisch complex, waarvoor in deze 

periode de basis is gelegd. 

Om aan extra inkomsten te komen is de kantine-exploitatie zelf ter hand genomen. Hiervoor moest het 

pachtcontract met Klaske en Kees van der Ploeg worden beëindigd. Met de viering van het derde lustrum hebben 

wij afscheid genomen van Klaske en Kees. Uiteindelijk is besloten de bemensing van de kantine te regelen op 

basis van vrijwilligheid.  

Ook is een begin gemaakt met het verbeteren van het prestatieniveau van de jeugd. Voor extra 

trainingsmogelijkheden werd in de winterperiode in Harkema op zondagmiddag een sporthal gehuurd. Om deze 

extra trainingen te kunnen financieren is toen overgegaan op doeksponsoring. De inkomsten hiervan waren voor 

dit doel bestemd. In deze periode zijn meerdere jeugdleden, in de diverse leeftijdscategorieën Fries kampioen 
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geweest. De trainingen wierpen hun vruchten af. Menig jeugdlid dat hieraan meedeed zal met plezier aan deze 

tijd terugdenken. 

Om het niveau te meten met andere jeugdleden werd het ABN AMRO Leechkamp toernooi georganiseerd. Dit 

toernooi is uiteindelijk aan zijn eigen succes ten onder gegaan. Elk jaar klom dit toernooi in de KNLTB-waardering. 

We kwamen op een niveau dat leden op dit toernooi punten konden scoren voor hun ranking op de KNLTB 

ranglijst. Uiteindelijk stelde de KNLTB zoveel eisen, het beschikbaar hebben van een tennishal bij regen (en we 

hebben wat regen gehad bij deze toernooien), dat we ons als vereniging hebben teruggetrokken en weer 

teruggegaan zijn naar de oorspronkelijke opzet: een regionaal toernooi.  

Over de verwerving van de grond voor de uitbreiding met de banen 7 tot en met 9 is heel veel te vertellen, maar 

dat laat ik maar achterwege en dan te bedenken het overleg dat we met diverse partijen hebben gevoerd om 

overdekte banen te realiseren. Te veel om op te noemen. 

Achteraf kan ik zeggen dat het een drukke tijd is geweest waar ik met veel plezier op terugkijk en wat ik zeker niet 

onvermeld wil laten, was de daadkrachtige samenwerking binnen het bestuur, de commissies en de vrijwilligers. 

Voor de toekomst wens ik de vereniging nog heel veel bloeiende jaren toe. 

 

Jan Veenstra 

 

 

Het 30-plus toernooi 

 

Dinsdagavond 16 juni, precies om 18.00 uur blies Fred Sleurink op de fluit en daarmee ving het 30-plus toernooi 

aan. Voor wie het nog niet weet, het 30-plus toernooi wordt georganiseerd voor leden die net de dertig gepasseerd zijn. 

Sterker nog, het is alleen voor mannelijke leden. Er wordt gespeeld in twee poules, die door louter toeval zijn 

samengesteld. Er wordt niet gekeken naar aanvalsterkte of leeftijd. Dus de volgende keer kunnen ook 

zeventigjarige beginners meedoen. Er wordt een half uur gespeeld, dit in verband met de conditie en een 

gewonnen partij is twee punten, een gelijke één punt, een verloren partij, welke op dit niveau haast niet 

voorkomt, nul punten. Steeds wordt er gewisseld qua partner, volgens Fred om het hechtingsproces wat tegen te 

gaan. Door een blunder in meteorologisch opzicht regende het deze dag niet, wel stond er een stevige bries. Alle 

wedstrijden konden gespeeld worden.  

Een grappige vinding van de organisatie was dat de uitslag zelf genoteerd diende te worden op een 

consumptiebon. De meeste spelers meenden dat het aantal punten gelijk zou zijn aan het aantal consumpties, dat 

men gratis kreeg na inlevering van de bon bij Kees. Er werd dan ook gespeeld om het leven. Helaas bleek het te 

gaan om één consumptie. Er deden 32 heren mee. De uitslag was tot het laatste moment een verrassing. In poule 

A werd Jan Andreae met veel consumpties nummer 1, met iets minder consumpties Walter Agema nummer 2 en 

Doris Drost de poedelprijs met 1 consumptie. In poule D werd Robert Huyser van Reenen nummer 1, Pieter 

Engelsman nummer 2, Johan Broens kreeg de poedelprijs. Bij de prijsuitreiking kwam een nadeel na voren, 

namelijk dat er geen charmante dame was die de zoenen in ontvangst kon nemen. Gelukkig stelde Didi Moquette 

zich belangeloos ter beschikking, hoewel Robert in zijn grote vreugde Fred innig om de hals viel. Een kort 

onderzoek leerde dat Fred hier geen schade aan over gehouden heeft. Tot in de overuren van Kees werd het 

toernooi geëvalueerd. Het was zeer geslaagd en alle hulde aan de organisatoren. Tot volgend jaar. 

Pieter van Kampen 

(juli 1987) 

 

Open ABN-Leechkamptoernooi 

Het verzoek aan de KNLTB ons jeugdtoernooi aan te melden als 

kandidaat puntentoernooi, is gehonoreerd. Wij zijn hier erg blij mee. 

Wij zijn hiermee de derde vereniging in Friesland die voor een 

jeugdtoernooi deze classificatie krijgt toegewezen. 

(april 1988) 

 

Gehoord en gezien 

Frans vroeg aan een damesgroep, toen de les was afgelopen of er nog ballen over het hek waren geslagen. Het 

antwoord van Elsa van der Heide was curieus:  “Nee Frans, zo ver kan ik nog niet komen!”   (september 1988) 
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Jaren 90 
 

En nu nog even en dan is het weer zover. De start van het nieuwe tennisseizoen. Met als grote nieuwigheid dat 

ons kopje koffie, ons frisje of ons pilsje na het tennissen niet meer wordt geserveerd door Kees of Klas, maar door 

een of twee van onze eigen leden. 

(maart 1991) 

 

Voorzitter Pieter de Vries (1991-1996) 
 

Toen Jan Veenstra op 29 november 1991 de voorzittershamer aan mij overhandigde, verzekerde hij mij dat ik een 

rustige tijd tegemoet zou gaan. Er lag een actueel beleidsplan, de voorbereidingen voor de aanleg van drie nieuwe 

banen waren nagenoeg rond, er waren voldoende vrijwilligers, het ledenaantal steeg. Kortom, een gespreid 

bedje. Hij had gelijk en toch ook weer niet. 

De oude houten kantine begon steeds meer kuren te vertonen. De gaskachels waren zo gammel, dat de risico’s 

voor ontploffing niet meer uitgesloten konden worden. De ramen vielen er bijna uit en ’s winters bevroren alle 

leidingen. Een keuze voor een nieuwe kantine was niet eenvoudig. De plek die het meest geschikt was (op de reed 

tussen de oude en nieuwe banen) was niet beschikbaar. Na veel discussie besloot de algemene ledenvergadering 

vrijwel unaniem een nieuwe kantine op de plaats van de bestaande kantine te bouwen en het bestaande 

kleedgebouw volledig te renoveren. Een drukke tijd brak aan voor het bestuur en de bouwcommissie. 

Als voorzitter heb ik mij steeds tot doel gesteld goed te luisteren naar de gelederen binnen de vereniging. De 

vereniging draait op vrijwilligers en uiteindelijk heeft iedereen evenveel te zeggen. Soms is dat moeilijk, vooral 

wanneer er belangentegenstellingen ontstaan. Uiteraard deden die zich voor bij de bouw van de kantine. Eén 

voorbeeld: de grootte en de plaats van de bar. De kantinecommissie wilde het liefst een zo groot mogelijk bar 

(goed voor de omzet). De architect en ook het bestuur vonden dat je daar wel grenzen aan moest stellen. Rond de 

plaats van de bar ontstond een “hooglopend” conflict. Uiteindelijk bleek het verschil om ongeveer 53 cm te gaan. 

De kantinecommissie wilde de bar meer naar voren, de architect zag denkbeeldige lijnen door de kantine lopen 

die ernstig doorbroken zouden worden. In een extra vergadering op Hemelvaartsdag heb ik als voorzitter de 

knoop moeten doorhakken: 26 cm naar voren. 

De realisatie van een nieuwe kantine, gerenoveerde kleedruimtes, 6 nieuwe banen, vergevorderde plannen voor 

renovatie van de laatste 3 en een nieuwe trainer, duidelijk dat het geen rustige tijd is geweest voor het bestuur. 

Wat mij daarbij het meest is opgevallen is het scala aan deskundigheid dat binnen de vereniging (en ondertussen 

ook een stichting) voorhanden is. Van een architect, bouwkundigen, financiële specialisten, timmerlieden, 

schilders, maar vooral ook mensen met enthousiasme en hart voor de vereniging. 

Met een gerust hart kon ik de hamer op 30 november 1995 aan mijn opvolger overdragen. Er was veel werk 

verzet, er lag nog veel te wachten. Maar het belangrijkste: een groeiend enthousiasme om de vereniging verder 

uit te bouwen. 

 

Pieter de Vries 

 

 

Officiële opening van de nieuwe 

banen 

 

De officiële opening zal plaatsvinden 

op 13 juni ’s middags om 16.30 uur. 

Voor de officiële handeling worden 

alle leden van harte uitgenodigd!!! 

De locale en regionale pers zullen 

worden uitgenodigd, er zal een 

hapje en een drankje zijn en 
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aansluitend aan de opening zullen de competitieteams die kampioen geworden  zijn, gehuldigd worden. Tevens 

zal dit als een afronding van de competitie beschouwd worden. Alle competitieteams worden dus ook hiervoor 

van harte uitgenodigd.  

(juni 1992) 

 

Clubblad maart 1993: 

Om maar meteen met het meest positieve nieuws te starten: we hebben een nieuwe trainer! Met ingang van 1 

april (nee geen grapje) zal in dienst treden Roel Henkel. Hij is 26 jaar, heeft het CIOS in Heerenveen gevolgd, is in 

bezit van een B-licentie en momenteel tweede trainer van de tennisvereniging Ten Woude in Heerenveen. Verder 

geeft hij les in Drogeham en heeft eerder les gegeven in Beetsterzwaag. Bij deze laatste vereniging heeft hij onder 

andere beleidsplannen voor de jeugd en ouderen opgesteld en uitgevoerd. Doorslaggevend argument voor de 

keuze van het bestuur was, naast zijn ervaring, vooral zijn enthousiasme. Het bestuur verwacht dat hij dit vooral 

ook naar de jeugd zal uitstralen. Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen de leden kennis met hem kunnen 

maken. Roel, ook van deze plaats hartelijk welkom bij de Leechkamp! 

 

Ingevolge een bestuursbesluit, behandeld in de laatstgehouden ledenvergadering, zullen de kantineprijzen met 

ingang van 1 april a.s. enigszins worden aangepast. Dit in verband met de gestegen inkoopprijzen, het wat 

tegenvallende exploitatieresultaat van de kantine over 1992 en tevens met een voorzichtig oog gericht op de 

nieuwe kantine die er aan staat te komen. Dit doet natuurlijk wel even pijn, maar jullie moeten maar bedenken 

dat de kantineprijzen al jaren dezelfde zijn en dat het financiële resultaat van de kantine aan de vereniging, dus 

aan jullie, ten goede komt. Prijsaanpassing komt op het volgende neer: 

Alle frisdranken   fl. 1,50           AA drank  fl. 1,75           Wijn/sherry  fl. 2,25           Bier  fl. 1,75 

Namens de kantinecommissie, Dirk       (maart 1993) 

 

Baanreglement 

Algemene regels 

− De banen mogen uitsluitend met schone tennisschoenen betreden worden. 

− Kinderen die niet zelf spelen, mogen NIET op de banen verblijven. Dit in verband met hinder voor de 

spelers en gevaar voor de spelers en voor de kinderen zelf. 

− Indien water op de banen staat, is spelen niet toegestaan. Na het schoonschuiven/opdweilen moet met 

spelen gewacht worden tot de banen droog zijn. 

− Auto’s, fietsen en bromfietsen dienen op de daartoe bestemde plaatsen te worden neergezet. INGANG 

VRIJ HOUDEN. 

− Al het gebruikte tennismateriaal dient gemerkt te zijn. De vereniging is voor vermissingen en 

verwondingen niet aansprakelijk. 

(maart 1993) 

 

De opening van het nieuwe tennisseizoen 

Met het openingstoernooi op 4 april is officieel het tennisseizoen weer van start gegaan. Normaal kunnen we op 

ongeveer 60 deelnemers rekenen. Deze keer waren er, met de junioren meegerekend, 108 deelnemers. Wanneer 

de nieuwe banen klaar geweest waren, was dit geen enkel probleem geweest. Maar zoals de trouwe tennissers 

gezien hebben was dit niet het geval. Met enig passen en meten zijn de senioren- en juniorencommissie er toch in 

geslaagd iedereen tenminste 4 keer 20 minuten te laten spelen. Zo’n goede opkomst en zoveel enthousiasme dat 

belooft wat voor het nieuwe seizoen!!! 

(april 1993) 

 

Dat je bij het spelen van een 

toernooi niet altijd voor de 

winst hoeft te gaan, lazen we 

in het clubblad van juli 1993. 

Hierin werd verslag gedaan 

van het Herendubbel 30+ 

toernooi. 

Klaas Mast werd na een harde strijd winnaar van de poedelprijs in 

poule 1, wat volgens hem de volgende voordelen bood: 

 

- Je hoeft niet hard te slaan 

- Je hoeft niet hard te lopen 

- Geen warming-up vereist 

- Je wordt niet moe 

- Volgende dag fit en geen spierpijn 

- Kus van de tennismiss 

Poedelprijs ruikt lekker, dit in tegenstelling tot de wisselbeker 
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20 november sloop van de kantine, ideaal 

om de tennisagressie af te reageren! 

(november 1993) 

 

Sinds de opening van het 

tenniscomplex maakte de vereniging 

gebruik van het voormalige 

apotheekgebouw. Dit houten 

noodgebouw had na 17 jaar gebruik 

zijn langste tijd gehad.  

In 1992 bleek de situatie rond de 

bestaande houten kantine niet langer 

houdbaar. Duidelijk werd dat niet 

nog een winter hiervan gebruik 

gemaakt kon worden. Tijdens de 

algemene ledenvergadering in maart 

1993 werd dan ook besloten dat er in 

datzelfde jaar nog een vervangende 

kantine zou moeten komen.  

De bouwcommissie ging hiermee aan 

de slag. Er werden allerlei voorstellen 

gedaan, de een iets duurder dan de ander, maar uiteindelijk werd tijdens een extra ledenvergadering in oktober 

1993 groen licht gegeven voor het realiseren van de nieuwe kantine. 

De bouwcommissie verzorgde de bouwtekeningen en het bestek, waarna vier plaatselijke aannemers 

aangeschreven werden en op de hoogte werden gebracht van de te volgen procedure. Uiteindelijk toverde de 

notaris bouwbedrijf Jager als gegadigde uit de hoge hoed. Dit bedrijf mocht een prijsopgave voor de bouw doen. 

Uiteindelijk moest de procedure ertoe leiden dat rond half januari 1994 met de bouw begonnen werd. Het was de 

bedoeling dat de kantine, mits de weersomstandigheden geen roet in het eten gooiden, voor 1 maart 1994 en 

uiterlijk 1 april 1994 opgeleverd kon worden. 

 

 

Op 24 september a.s. zal 

burgemeester Mulder ons 

nieuwe clubgebouw 

officieel openen. Daarmee 

komt formeel een eind aan 

een lange periode van 

voorbereiding met veel 

discussie, veel rommel en 

ongemak rond de banen. 

Door de nieuwbouw van de 

kantine en de renovatie van 

de kleed- en 

douchegelegenheid kunnen 

we nu trots zijn op ons 

nieuwe clubgebouw. Ik 

hoop dat we voor een lange 

reeks van jaren er met veel 

plezier van kunnen 

genieten. 

 



 

De Opslag jubileumeditie 2015 | 23 | www.deleechkamp.nl 

 

In deze weken wordt de laatste hand aan het schilderwerk gelegd. Onder de nauwgezette leiding van Klaas Mast 

is een klein groepje vrijwilligers bezig alle houtwerk mintgroen en turksblauw te verven. Ook zullen enkele 

vrijwilligers in de hal en kleed- en doucheruimten een plafond van witte kunststof schroten aanbrengen. Ter 

afronding zijn de kantine- en inrichtingscommissie bezig gordijnen uit te zoeken. 

(Juni 1994) 

 

Dan een aantal mededelingen over ons nieuwe personeel. Met het in gebruik nemen van de nieuwe kantine en 

het langzaam weer op orde komen van ons tennispark hebben we met de volgende mensen afspraken gemaakt. 

 

Ymie Procee 

Zij is onze nieuwe schoonmaakster van de kantine en het kleedgebouw. Afhankelijk van de drukte op het park zal 

zij of enkele malen per dag of enkele malen per week de zaak schoonmaken. 

 

Sikke Procee 

Zijn belangrijkste taak is het om ’s ochtends het toegangshek, de voordeur van het clubgebouw en de 

tennisbanen open te maken. Tevens zal hij lichte onderhoudswerkzaamheden aan banen, terrassen en gebouwen 

verrichten.  

 

De heer Van der Molen 

Voor velen al een bekende bij onze vereniging: die aardige man die vaak naar zijn kleinkinderen komt kijken. 

Meneer Van der Molen zal regelmatig controleren of degenen die tennissen lid van onze vereniging zijn en hun 

baanpas op het afhangbord gehangen hebben. 

 

Allemaal van harte welkom bij onze vereniging. Het bestuur vindt het heel plezierig dat u bereid bent deze taken 

op u te nemen en wij hopen dat u allen met plezier zult werken bij onze vereniging. 

(juli 1994) 

 

Sinterklaasfeest 

Zaterdagmiddag 3 december werd er voor de jongste tennisjeugd een Sinterklaasmiddag georganiseerd door de 

jeugdcommissie in onze nieuwe kantine. 

Zo’n 20 kinderen zaten in een grote kring onder leiding van Ingrid Kemps en accordeonist Keimpe van der Meer 

liedjes te zingen, terwijl ze gespannen naar buiten keken of St. Nicolaas er haast aankwam. 

Als eerste kwamen er 3 zwarte Pieten de tennisbaan op die probeerden met een mattenklopper (op z’n Spaans) 

een balletje te slaan. Bij binnenkomst in de kantine werd dit direct opgepakt en werd er door verschillende 

kinderen aan de “Pieten” deskundig tennisles gegeven. Er werd uitgelegd hoe Piet z’n voeten moest neerzetten 

en in welke hoek hij z’n racket moest houden. Dit tot grote tevredenheid van trainer Roel Henkel. 

Om kwart over 4 kwam dan eindelijk de Sint binnen. Niet alleen de kinderen moesten liedjes zingen, maar ook 

Roel Henkel, Stefan Andersson en voorzitter Pieter de Vries moesten bij Sint op schoot plaatsnemen om een lied 

ten gehore te brengen. Dit ging natuurlijk niet zonder fouten tot groot plezier van de kinderen. 

De pepernoten werden met een enorme vaart in het rond gesmeten (je kon hieraan merken dat de Pieten wel 

aan sport deden) en de volwassenen aan de bar moesten dan ook regelmatig dekking zoeken om blessures te 

voorkomen. 

Het werd een gezellig feest. Ook veel aanwezige bibbercup-spelers konden na afloop van hun wedstrijd nog 

meegenieten van de enthousiaste kindergezichten en ze hadden het er graag voor over vanwege de drukte, hun 

consumpties in de hal te nuttigen. 

Nadat alle kinderen van de Sint nog een cadeautje hadden ontvangen, werd een geslaagde middag afgesloten. 

Sint en Pieten, graag tot volgend jaar! 

Lies Röfekamp 

(december 1994) 

 

Verhoging koffieprijs 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de koffieprijzen dit jaar sterk zijn gestegen. Koffie is binnen onze vereniging een 

artikel wat voor ca. 25% van de omzet zorgt. 
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Om een beetje in de pas te blijven lopen voor wat betreft omzet en winst, is het noodzakelijk de koffieprijs van fl. 

1,00 te verhogen naar fl. 1,25. De prijsverhoging gaat in per 1 januari 1995. 

Bertus de Boer 

(december 1994) 

 

Lekker even dubbelen op zondagmiddag 

Ja, heerlijk, maar dan niet met twee leden van de kantinecommissie. Je staat nauwelijks een half uur op de baan 

of een getergde vrijwilliger komt je uit je spel halen met de mededeling “de afwasmachine doet het niet”. 

Enfin, na een uitvoerige discussie tussen de kantinecommissiedames en de kantinedienstdames, door de mazen 

van het hek heen, konden we onze inmiddels verstijfde spieren weer soepel, en onze opgedroogde ruggen weer 

nat maken. 

Eén game later galmt er een noodkreet vanuit de richting van de kantine “en de koffiemachine verrekt het ook, de 

prut ligt overal. Hilda, je moet echt effe kome!”. Nou ja, dienst is dienst, dus Hilda en Ria af naar de kantine, 

waarop André en ik besloten om vanaf dit moment maar de gaan enkelen, want het zou daar vermoedelijk we 

effe gaan duren. Inderdaad, we hebben ze niet meer teruggezien. 

Na ons moe-ge-enkeld te hebben besloten we te stoppen en ons in de kantine inwendig te gaan opfrissen. We 

hadden wel even visioenen van “met lieslaarzen door de koffieprut en lekwater van de afwasmachine te moeten 

waden”, alvorens de bar te kunnen bereiken en om daar vervolgens “een stel dolgedraaide dames te moeten 

troosten”. 

Onze zorg bleek echter ongegrond, want Hilda en Ria lachten nog en onze gastvrouwen die de kantinedienst 

verzorgden bleken uitstekende koffie zonder prut te hebben. Ze serveerden ons bovendien op charmante wijze 

een AA-tje en een warme bal mèt om weer wat op krachten te komen, en onze dankbare blikken hadden tot 

resultaat, dat zij hun ernstige en bezorgde gezichten enige tijd na onze binnenkomst hadden verruild voor 

lachende. 

En toen zagen ze er zo lief uit, we hadden ze wel willen zoenen. Maar ja, dat mocht natuurlijk weer niet van de 

anderen.  Lieve Rinske en Grada, veel succes de volgende keer. Dan komen wij weer!! 

Dirk Kamminga 

(mei 1995) 

 

Renovatie van de banen 

In de eerste plaats de bijzondere ledenvergadering van 15 september. De opkomst was uitstekend, iets meer dan 

50 leden. Dat is een goed teken. Het blijkt dat er belangstelling is voor hetgeen er binnen de vereniging gebeurt. 

Over de door het bestuur voorgestelde renovatie is het volgende besloten: de oude rode banen (1 t/m 3) zullen 

grondig gerenoveerd worden. Dat wil zeggen, dat de banen volledig verwijderd zullen worden (zowel de 

betonnen bovenlaag als de fundering). In de plaats daarvan zullen drie nieuwe kunstgrasbanen aangelegd 

worden. De totale kosten hiervan bedragen ongeveer fl. 150.000,00. De werkzaamheden zullen nog voor 1 januari 

1996 uitgevoerd worden (als dit clubblad verschijnt zijn de werkzaamheden wellicht al gestart). 

(oktober 1995) 

 

Voorzitter Alle Jan Nicolai (1996-1997) 
 

Het was na veel aandringen van met name Pieter de Vries dat ik op een bepaald moment (in 1996) heb besloten 

in te gaan op het verzoek om voorzitter van de club te worden. Het betekende voor mij, als totaal onervaren 

bestuurder, meteen een sprong in het diepe. 

Wij hadden op het moment van aantreden in 1996 te maken met het feit dat er recent een nieuwe kantine was 

gebouwd en dat er nieuwe banen waren aangelegd. Ook de aanleg van de  

banen 1, 2 en 3 was besteld. Eén en ander hield in, mede in het licht van een dalend aantal leden (toen), dat de 

club financieel in zwaar weer dreigde te komen. Zoals gesteld, als onervaren bestuurder, mocht ik mij gelukkig 

prijzen met de betrokkenheid en inzet van mijn overige bestuursleden en zonder anderen tekort te willen doen, 

wil ik nu toch de namen van de heren Bertus de Boer en Bertus Koesen noemen. 

Door de aanleg van de banen en verdere “infrastructuur” van het tennispark moesten wel de financiële middelen 

gevonden worden. Hierin werden we uiteraard bijgestaan door onze “huisbankier”, maar het genereren van 
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sponsorgelden speelde een niet onbelangrijke rol. We hadden weliswaar een kleine maar desalniettemin een zeer 

“agressieve” sponsorcommissie, waarin toch met name de heer Sjouke Hogeveen zich destijds niet 

onverdienstelijk heeft gemanifesteerd. 

“Carrièredriften” brachten voor mij met zich mee, dat ik de reguliere bestuurstermijn niet kon volmaken en dat 

Bertus Koesen van mij de voorzittershamer overnam. 

Ik ben blij, mede door de club, in die tijd een hoop mensen persoonlijk te hebben leren kennen, waarmee ik nog 

regelmatig contact heb. Zeker vervult het mij met enige trots te kunnen constateren dat het de club thans goed 

gaat en de “spirit” er weer in zit en dat ik daaraan een bijdrage heb mogen leveren. 

Het ga jullie goed. 

 

Alle Jan Nicolai 

 

 

De firma Zoontjes heeft per 1 januari het aanbod gedaan om onze kantinewas te doen. Dit is natuurlijk geweldig. 

Bedankt!!! 

(februari 1996) 

 

TV De Leechkamp op de kabel!! 

Vanaf maandag 16 september a.s. is nieuws omtrent de tennisvereniging ook te volgen via pagina 403 van de 

teletekstpagina van Kanaal 30. 

Deze mogelijkheid heeft de vereniging sinds kort verkregen, en direct gemeend daar gebruik van te moeten 

maken. Er zijn al verschillende ideeën over de inhoud van deze pagina’s, maar als u nieuwsgierig bent, kunt u 

vanaf maandag zelf kijken wat er allemaal op staat. 

(april 1996) 

 

Metamorfose Tennispark De Leechkamp 

Toen jullie van vakantie terug kwamen en weer naar de baan gingen, hebben jullie vast gedacht “we zijn op het 

verkeerde tennispark beland”. Bij nader onderzoek bleek toch dat je bij De Leechkamp was en niet op 

Wimbledon. 

Het park is in een paar weken tijd van gedaante veranderd, van een rommeltje tot een sprookjestuin. Een park 

met allure, glamour, impact. Eigenlijk zijn er geen woorden voor hoe mooi het is geworden. Een park met sierlijke 

bestrating van waalsteentjes en tegels, aangevuld met bloembakken, terrassen en lichtmasten. Een lust voor het 

oog, maar nog niet volledig. Als binnenkort de beplanting er in komt is de metamorfose compleet en kunnen we 

ons meten met de best verzorgde parken in Friesland. We mogen er als vereniging best wel een beetje trots op 

zijn, dat we dit hebben kunnen realiseren. 

Natuurlijk was dit alleen mogelijk door de grote inzet van een groep vrijwilligers, die dagen, weken, sommige zelfs 

maanden bezig zijn geweest. 

Een woord van dank is hier beslist op zijn plaats voor degenen die mee hebben geholpen. Het is de bedoeling dat 

deze vrijwilligers worden uitgenodigd om samen met de sponsors het park in te wijden, maar hier volgt nog nader 

bericht over. 

Om zoiets te kunnen realiseren is geld nodig, zelfs veel geld. We zijn er in geslaagd om met de hulp van sponsors 

dit gehele project kostendekkend te maken. Namens het bestuur en alle leden willen we de bedrijven hartelijk 

dank zeggen voor hun bijdrage, de lijst met sponsors staat elders in dit blad vermeld. Zonder dergelijke sponsors 

is het eigenlijk niet meer mogelijk om een vereniging draaiende te houden. Daarom moeten we zuinig zijn op deze 

bedrijven, vandaar een oproep naar de leden: DOE ZOVEEL MOGELIJK ZAKEN BIJ ONZE SPONSORS, want aan hen 

hebben we dit mooie park te danken en kunnen we de contributie laag houden. 

Natuurlijk willen we de sponsors ook laten zien hoe het complex is geworden. Een ieder krijgt binnenkort 

persoonlijk bericht om de sfeer van tennis te proeven onder het genot van een hapje en een drankje. 

(september 1996) 
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Voorzitter Bertus Koesen (1997-1998) 
 

Voorzitter “uit nood” 

Een niet alledaagse aanhef, voorzitter uit “nood.” Maar voor de meest actieve leden van de club, en dat zijn er 

toch heel wat, valt dit bij enig nadenken wel te plaatsen. Wees echter gerust, ik heb het allerminst als een last 

ervaren. 

Een half jaar na z’n aantreden moest de toenmalige voorzitter (Alle Jan) z’n functie, wegens verhuizing naar 

elders, helaas weer ter beschikking stellen. Helaas, omdat wij heel veel tijd hebben gestoken in de opvulling. Om 

op korte termijn in een vervanging van deze functie te voorzien was onmogelijk en ontbrak op dat moment haast 

de moed. Ik heb dan ook de taak op mij genomen en deze tijdelijk naast die van het penningmeesterschap 

vervult. 

Dat het vinden van een opvolger voor een voorzitter, maar ook voor andere functies, niet gemakkelijk is bleek en 

dat blijkt helaas nog steeds. Toch vind ik dat onze vereniging ten opzichte van vele andere verenigingen zeker niet 

mag klagen.  

Lid vanaf 1980 en vijf jaar penningmeester in de jaren tachtig en wederom in de jaren negentig  hebben van mij 

een zeer betrokken “Leechkamper” gemaakt, waardoor ik  

De Leechkamp als “mijn” club ervaar. Het is met name daarom dat ik in 1997 het roer toen even heb vastgepakt. 

Wat doe je nu in je periode als voorzitter. Nieuwe zaken aanpakken, corrigeren, veranderingen doorvoeren. Mijn 

voorzitterschap beperkte zich niet alleen tot deze zaken maar ook tot minder noemenswaardige activiteiten. De 

meeste voldoening heb ik gehad aan de doorgevoerde veranderingen in de taken van bestuur en commissies. Het 

veel meer loslaten, op afstand zetten, en de verantwoordelijkheden neerleggen bij de commissies heeft de taken 

van het bestuur en vooral de voorzitter verlicht, maar toont meteen aan dat je heel veel aan de commissies kunt 

overlaten. Zelf dingen regelen, aanpassen en verbeteren geeft, zo heeft (en leert) de praktijk aangetoond, 

motiveert geweldig. Ik wist dat het met de aanwezige personen in de commissies kon. 

En zoals ook onder het bewind van mijn voorgangers is verder gewerkt en geld uitgegeven aan de verbetering van 

de accommodatie. Als je op een extra ledenvergadering een grote opkomst hebt en iedereen dol enthousiast is 

over de voorstellen om de eerste en oudste grasbanen te vervangen en het park ook verder af te werken, 

overigens heb ik vooraf dit soort banen samen met Frits Moquette in den lande beproefd, dan heb je de neiging 

om tot in lengte van jaren voorzitter te blijven. 

Ik heb het meermalen genoemd en herhaal het nog maar eens, zonder de steun van een groot aantal sponsors en 

een aantal actieve leden zouden we nu niet zo’n prachtige accommodatie bezitten. Laten wij onze sponsors 

blijven koesteren.  

Voor mij eveneens belangrijk is dat de eerste contacten, toen ook nog niet meer dan dat, zijn gelegd met onze 

tennissers uit Hardegarijp en dat deze inmiddels geleid hebben tot enige  

uitwisselingen. We zullen elkaar best nog eens echt nodig kunnen hebben en dan is een naaste buur…. . 

Er zijn ook altijd minder prettige onderwerpen, maar in dit 25-jarig jubileum passen, gezien de huidige bloeiende 

status van “mijn en jullie” club, in mijn ogen alleen maar 

positieve geluiden.    

Ik wens het huidige bestuur alle goeds op de weg naar het 

volgende jubileum. 

Daarbij zal de huidige goede sfeer en de gezonde 

financiële positie in mijn overtuiging geen belemmering 

vormen.     

 

Bertus Koesen 

 

 

De spokentocht 1 

 

Op 14 maart heb ik met de spokentocht mee gedaan. We gingen met een blinddoek om in de auto, dat was al 

spannend met al die bochten. Toen we er waren zeiden we het is in het bos van Ypé. Toen we het bos in gingen 

hielden we elkaar goed vast. Bij de eerste spoken schrokken we heel erg en ook toen er een spook uit de boom 
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kwam, want we waren druk aan het praten. We schrokken niet van het spook bij de tunnel want die hadden we al 

gezien door de lichtjes. Toen we in de tunnel waren deden we de zaklamp aan anders struikelde je. Van de ridder 

schrokken we ook, want die kwam ineens weer achter ons aan. Na deze leuke tocht waren we om 8.45 uur weer 

thuis. We hebben genoten. 

Vriendelijke groet,  

Frea Jongsma 

PS het mag volgend jaar weer. 

 

Spokentocht 2 

Ik vond de spokentocht heel leuk. Toen de eerste twee heksen tevoorschijn kwamen, schrok 

ik. Bij de tweede schrok ik ook dat leek op een voetbal onder een laken.  Een keer moest Frea 

haar veter vast maken, toen kwam er een ridder aan die had zijn schild voor zijn gezicht en hij 

had ook een zwaard. Toen hij achter ons was kwam hij opeens achter ons aan. 

Ook was het leuk toen we in de grot waren voor de grot was een huisje daarin zat een heks die 

zei dat we de lamp aan mochten houden. In de grot hoorden we ezels balken en paarden 

hinniken. 

Toen we weer in de kantine waren kregen we wat drinken. 

Wouter Vinkenborg  

(april 1997) 

 

Van de jeugdcommissie 

De competitie loopt alweer naar het einde en zoals het nu laat zien kunnen we alleen maar tevreden zijn met de 

bijna behaalde resultaten. Misschien dat de eindstanden al in dit krantje vermeld staan. 

De jeugdcommissie is al een tijdje druk bezig met het organiseren van het  

ABN AMRO jeugdtoernooi, dat als dit krantje uitkomt, ook alweer voorbij is. Dit jaar hebben we 94 deelnemers 

die in totaal 144 wedstrijden gaan spelen in een kleine drie dagen (6, 7 en 8 juni). 

De tossavonden zijn ook een succes. Bijna alle avonden komen tussen 40 en 50 kinderen te tossen. Voor ons een 

goede stimulans om door te zetten. Zoals iedereen weet hebben alle tossers een strippenkaart, als deze vol is dan 

krijgt de eigenaar een presentje. 

De eerste die een kaart vol heeft is Fokke Postma, wij hopen dat er nog velen zullen volgen. 

 

Nog even een paar regels rondom het tossen: 

− Iedere keer graag je pasje meenemen 

− Als je ingedeeld bent moet je meedoen en niet je pasje eruit halen en zeggen ik wil niet meer. Als je stopt 

vraag het pasje terug en speel je nog een keer mee (dit geldt niet als je niet ingedeeld bent). 

 

Ook in dit krantje staan inschrijfformulieren voor ons kampeerweekeinde en de clubkampioenschappen. Denken 

jullie erom deze op tijd in te leveren. Wij als commissie verwachten een record aantal inschrijvingen voor beide 

evenementen. 

De tennisgroeten van de jeugdcommissie 

(juni 1997) 

 

Als de bokken van de schapen gescheiden zijn 

Zaterdag 30 boktober was een heel bijzondere dag. Met bijna 20 graden was het op deze datum nog nooit zo 

warm geweest tijdens dit millennium. Een dorstig voorteken? 

Een kudde “ouwe bokken” had zich verzameld op het tenniscomplex. Wat was er aan de hand? Gaf Roel een van 

zijn lessen? Nee, aan de gezichten te zien kwamen ze wel om te lessen, maar dan vooral hun dorst. Toch moest er 

blijkbaar ook getennist worden, want de toernooicommissie was er ook. Zij hadden, zoals zij het noemden, een 

“Bokkentoernooi” georganiseerd en het tenniscomplex omgedoopt tot “Roland Gras”. Ik vond dat nogal agrarisch 

klinken en vroeg of dat de vertaling van “Flushing Meadow” was, maar dat werd ontkend door een commissielid 

die zelf Weiland heette. 

Omdat de naam “Bokkentoernooi” mij toch bezighield sprak ik de voorzitter van de commissie daarover aan en 

toen werd mij duidelijk dat het naar hem genoemd was. Hij stelde zich aan mij voor als Erik Schaapman (Bok). 
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We kregen briefjes uitgereikt waarop we zelf de punten moesten invullen en toen sloeg mij de schrik om het hart. 

In mijn poule moest ik het opnemen tegen illustere tennissers als Björn Bock, Tom Bokker en Beris Bocker. Ik 

rende naar buiten, want iemand riep “Rin ze”, maar ik kon weer rustig aan doen toen bleek dat het derde 

commissielid werd geroepen. 

We speelden vier partijen van een half uur waarin iedereen zijn uiterste best deed om geen bok te schieten. Een 

enkeling had om zijn tegenstander af te leiden de bokkenpruik op, terwijl er ook de meest fraaie bokkensprongen 

werden gemaakt. 

Tussendoor werden we naar de stal geroepen. Omdat we daar als bokken op de haverkist zaten ging er iemand 

naar de Chinees en werden we verwend met rijst en bokkie pangang, nou, dat ging erin als bokkenpootjes. 

Na afloop van de poulewedstrijden werd er nog verder gestreden in de diverse finales. Ik begon mij steeds 

fanatieker op te stellen en gooide mijn geheime wapen, de bockhandvolley, in de strijd. 

Tijdens de ralley’s deed nog iemand bokkig tegen Marten en maakte hem uit voor dierenbeul, omdat hij de ene 

na de andere topspin sloeg. Zelf gleed ik nog een keer uit over een dropshit van Henkie Bo(s)kma. Uiteindelijk 

waren de finalepartijen nog zinderender dan het weer en keerden we, gered door de gong, terug naar de stal. 

Na een verkwikkende douche werden de prijzen uitgereikt door degene die ze ook beschikbaar had gesteld.  

Wim(bledon) Zantman deed dat met overgave en vond het niet moeilijk want hij had zich voor de laatste 

wedstrijd al overgegeven. Daardoor mocht hijzelf de Bockworst (van een poedel?) voor de laatst eindigende mee 

naar huis nemen. Voor de winnaars waren er bokalen gevuld met bockbier. 

Het merendeel van de bokken bleek nog geruime tijd in de stal om zich bezig te houden met darts en spijkerslaan 

op een haverkist waarbij het aanvullen van verloren gegaan vocht zeker niet vergeten werd. Voldaan en vol bier 

keerde ieder weer naar zijn eigen geit terug. 

 

Verslag van een antilope(n)bok     

(oktober 1999) 

 

Tien jaar Bibbercup in vogelvlucht 

Dit winterseizoen kent de Van der Horn Bibbercup haar tweede lustrum, namelijk het 10-jarig bestaan. De 

bibbercup werd zo’n 12 jaar gelden door twee leden opgericht, Jouke van der Zee en Pieter van Kampen. Deze 

twee heren waren van mening dat de banen gedurende het winterseizoen beter gebruikt konden worden. Er 

werd in die winter een herendubbel competitie opgezet. Na twee succesvolle winterseizoenen stelde het bedrijf 

Van der Horn tentenatelier en caravanservice, bekers beschikbaar. En werd de naam al snel veranderd in de Van 

der Horn Bibbercup. In dit eerste jaar van de Van der Horn Bibbercup stond de deelname ook voor dames open. 

In totaal deden dit jaar 58 koppels mee. 

In het derde jaar van de Van der Horn Bibbercup kwam de belangstelling voor een gemengddubbel competitie, de 

Bibbercup bestond dat jaar drie dames, drie heren- en twee gemengddubbel poules. 

Vorig jaar telden we maar liefst drie dames, vier heren- en vier gemengddubbel poules. Inmiddels kunnen we 

zeggen dat de Bibbercup is uitgegroeid tot een waar begrip, want waar wordt ’s winters buiten een competitie 

gespeeld. 

(december 1999) 

Jaren 2000 
 

Jubileum – vijftien jaar ABN AMRO Jeugdtoernooi 

 

Dit jeugdtoernooi is ooit gestart als een K-5 toernooi, een puntentoernooi van de tennisbond. Dit had wel tot 

gevolg dat de regelgeving heel erg streng was. Er moest bijvoorbeeld beslist een sporthal achter de hand zijn, om 

bij slecht weer het toernooi uit te kunnen spelen.  

Na drie jaren heeft de vereniging gekozen voor een recreatief toernooi en tot heden ten dage is dat zo gebleven. 

Wel is het een door de tennisbond erkend toernooi, met een officiële loting en een bondsgedelegeerde die het 

toernooi kritisch volgt. 

Sponsor ABN AMRO is er vanaf het begin bij geweest en is dan ook een zeer gewaardeerde sponsor. 

De organisatie is in handen van de Jeugdcommissie, maar tal van vrijwilligers staan de commissie terzijde. Zonder 

al deze vrijwilligers kan zo’n groot toernooi niet draaien.  
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Er wordt gespeeld in categorieën t/m 10, 12, 

14 en 16 jaar. Deze laatste categorie is pas 

twee jaar geleden ingevoerd. 

De wedstrijden beginnen vrijdag om 17.00 uur 

en duren tot zondag om en nabije 17.00 uur, 

waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. Dan zijn 

ongeveer 160 tot 190 wedstrijden gespeeld. 

Naast een hoofdronde is er ook een 

verliezersronde, zodat iedere speler/speelster 

minimaal twee wedstrijden speelt. 

Het is een goed bezet toernooi en daardoor 

kunnen helaas alle aanmeldingen niet 

gehonoreerd worden. De aanmeldingen 

komen meestal uit de noordelijke provincies 

en Flevoland. De laatste jaren zijn we iets 

minder afhankelijk van het weer geworden, omdat De Leechkamp over een aantal goede banen beschikt, die wel 

wat regen kunnen verdragen. We gaan dan ook vol goede moed op weg naar de zestiende editie! 

(juni 2000) 

 

Voorzitter Eddy Sprietsma 1999 – 2003 
 

I.v.m. het 40jarige bestaan werd mij gevraagd mijn ervaringen op schrift te stellen. Omdat mijn instelling altijd is 

geweest dat als je ergens aan kunt voldoen je er gehoor aan moet geven, want zonder medewerking kun je geen 

club runnen. Daarom ben ik ook op de vraag van Bertus Koesen voorzitter geworden en was dit voor mij een 

mooie invulling van mijn tijd in de VUT. 

Tijdens mijn kennismaking met bestuur/commissieleden enz .kreeg je een goed gevoel hoe alles georganiseerd 

was. In mijn vroegere werkzaamheden bemoeide ik me ook te vaak met alles en nu werd me verteld Eddy wij 

fiksen het wel. Gelukkig was er voor mij voldoende om in te duiken. Als je er bij betrokken bent zie je pas hoeveel 

werk er verzet wordt om een club draaiende te houden. 

Dat we deze mijlpaal bereikt hebben komt doordat wij altijd zeer deskundige mensen hadden en een grote groep 

enthousiaste vrijwilligers. Tegenwoordig hoor je nog wel eens dat de animo afneemt maar als je het resultaat na 

de laatste klusdag ziet (bestrating achter drie opgehoogd met honderden kruiwagens zand en weer betegeld) 

mogen wij niet klagen. 

Dat het vaak moeilijk is mensen te vinden om in de samenleving iets te doen is niet alleen van deze tijd (40jaar 

terug was het soms al een probleem). 

Naast alle goeie mensen om mij heen had ik ook het geluk dat wij onze trainer Stef Boomsma konden aantrekken 

en we kenden zijn kwaliteiten. We zijn tenslotte een tennisvereniging  en moet je de leden goede lessen 

aanbieden en vooral de jeugd warm maken voor deze sport. 

Om een paar hoogte punten in mijn periode te noemen was dat toch wel het 25 jarige jubileumfeest welke door 

de jubileum commissie en vele anderen voor een zeer geslaagde viering hebben gezorgd en hoop dat dit 40 jarige 

feest ook een succes wordt. 

Ook de uitbreiding en het grotendeels vernieuwde clubhuis, het meeste door eigen mensen gedaan, mag  je een 

hoogstandje noemen. Van buitenstaanders hebben we veel complimenten gekregen en ook hoe het tennispark er 

bij ligt.( Het onderhoud van de banen en overige doe ik nog met zes andere oudjes elke maandagochtend). 

Uiteraard konden we dit ook door onze sponsoren bereiken en hoop (is voor mij geen twijfel) als de economie 

weer aantrekt er weer meer ondersteuning komt.  

Beste mensen blijf je inzetten voor deze prachtige club het is zeer de moeite waard. 

 

Eddy Sprietsma 
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Afscheid Roel Henkel 

 

Na een periode van 8 jaar heeft Roel besloten om onze club te verlaten en wij willen hem graag het allerbeste toe-

wensen in zijn verdere loopbaan. 

Persoonlijk kunt u op de Van der Horn Bibbercup feestavond op 31 maart a.s. afscheid van hem nemen. 

 

Roel nogmaals bedankt voor je inzet en ik hoop dat je op een plezierige periode kunt terugzien.                                

 

Bestuursvergadering 2001 

Vacature trainer 

We hebben diverse acties ondernomen om kandidaten te krijgen: Advertentie in vacatureblad STK. Het blad is pas 

week 4 uitgekomen. Bovendien valt de advertentie erg tegen. We hebben contact opgenomen met CIOS. 

Momenteel hebben we brieven van twee kandidaten gekregen: van Wilfred Meulman en van Stef Boomsma. De 

kandidaten zijn inmiddels besproken en er is voor gekozen een gesprek in te plannen met Stef Boomsma. 

Slotavond 

Zaterdagavond 31 maart as. organiseren wij, een slotavond voor alle deelnemers van de bibbercup. Deze avond 

zal ingevuld worden met de prijsuitreiking en LIVE-muziek van musician KEVIN MORONEY. 

Aanvang 20.00 uur in de kantine van TV “de Leechkamp.” 

 

Kantinedienst 

Evenals vorig winterseizoen gaan wij, (bibbercupcommissie en kantinecommissie) er weer vanuit dat alle 

deelnemers van de bibbercup, tenminste één keer kantinedienst draaien, gedurende het bibbercupseizoen. Dit 

geldt niet voor de junioren. 

(maart 2001) 

 

Van de Kantinecommissie 

In het kader van de drank- en horecawet moet de vereniging een lijst hebben met barvrijwilligers, die de 

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd. In de maand november zijn, omtrent deze 

instructie, bij Sport Fryslân twee avonden aangevraagd. Wij doen een beroep op de huidige barvrijwilligers om 

zich voor een van deze avonden op te geven. 

 

Na jarenlang schoonmaakwerk voor de tennisvereniging te hebben verricht, heeft Ymie Procee aangegeven om 

per 1 augustus te stoppen met haar werkzaamheden. Ymie, namens alle leden, bedankt. Sikke en Ymie blijven wel 

het complex openen en sluiten en de vuilniscontainers bij de weg zetten. Inmiddels is, via een advertentie in 

Actief, Mia Stoop (woont naast Ymie) als opvolgster aangenomen. Willy Hoekstra stopt, wegens studie, met de 

kantinecommissie. Vanaf januari 1997 heeft Willy zich ingezet voor de kantinecommissie. Ze is begonnen met 

notuleren en later met het roosteren van de kantinediensten. Willy, bedankt voor je inzet. 

 

Na de zomervakantie zijn bij de maandagavondkantinediensten de volgende vrijwilligers gestopt: John Egberink, 

Jolanda Pluut, Sjoukje Mulder en Piet Koopmans. Namens de toss-leden, bedankt. Hun plaatsen zijn overgenomen 

door Joke van Zwienen, Frans de Boer, Cecile Plantinga en Griet Sytema. 

 

Het gebeurt nog te vaak dat consumptiekaartjes niet op tijd worden afgerekend. Er zitten nog consumptiekaartjes 

in het bakje van de periode april tot en met juli. In principe behoren consumptiekaartjes aan het eind van de 

avond (dag) te worden afgerekend. 

Namens de kantinecommissie,  

Piet Koopmans 

(september 2001) 

 

Familietoernooi  

Op zaterdag 7 september was er een familietoernooi. De jongelui hadden zich opgegeven en de oudjes mochten 

ook meedoen. Het was heel gezellig. We waren in verschillende poules ingedeeld van vijf of zes verschillende 
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koppels. Er waren allerlei soorten combinaties: vader-dochter, vader-zoon, moeder-dochter en neef-nicht en 

misschien nog wel meer. 

De jeugd van vroeger was wat buiten adem omdat de echte jeugd met hen solde. Maar ze lieten dit niet merken, 

want ze vonden het veel te leuk. Na alle wedstrijden kwam de prijsuitreiking door Jan en Mattie 

De winnaars kregen een taart van bakker v d Berg. Aan de buiken zie je wel wie ze opgegeten hebben. Volgend 

jaar doen we weer mee. 

Jaap Peter en Daddy Nijboer 

(oktober 2002) 

 

Opgelet 

Vanaf 1 oktober contant betalen i.v.m. kassa! 

(oktober 2002) 

 

Wijzigingen landelijke competitie 2003 

In de landelijke gemengde competitie zullen bij wedstrijden 

bestaande uit acht partijen, de gemengde dubbels verkort 

worden gespeeld. De derde set zal bestaan uit een beslissende 

wedstrijd tie-break tot 10 punten (dus niet de gebruikelijke 

zeven). 

(maart 2003) 

 

Tennistoernooi voor 55 plussers  

De commissie Tennis Stimulering van het district Friesland organiseert het komend seizoen voor het eerst een PIP 

(Primus Inter Paris) toernooi voor 55 plussers. In principe kunnen spelers en speelsters van alle speelsterkten 

deelnemen, maar de bedoeling is dus dat met mensen van ongeveer gelijke speelsterkte ontmoet. Omdat de 

speelsterkte die op het pasje staat niet altijd een goede indicatie is kan men op het inschrijfformulier zelf 

aangeven bij welke speelsterkte men zich het beste thuis voelt (sterk–7/8 of minder sterk- 9). 

Bij ziekte of verhindering is een vervanger toegestaan, mits van dezelfde speelsterkte. 

Er wordt uitsluitend dubbelspel gespeeld (Dames, Heren of Gemengd). Deelname in meer dan één categorie is 

mogelijk. Een team mag ook bestaan uit spelers van verschillende verenigingen. 

(november 2003) 

 

Voorzitter John Egberink 2003 – 2013 
 

Als ik de verhalen van de voorzitters door de jaren heen nog eens doorneem, valt op, dat voorzitters vaak zijn 

‘gelokt’ met de belofte dat het voorzitterschap een soort erebaan is, die relatief weinig tijd kost. Ik ben daar ook 

op die manier ingetuind (bedankt, Eddy!), maar heb toch veel plezier beleefd aan de negen jaren dat ik de 

denkbeeldige hamer mocht hanteren. Twee perioden van vier jaar dus en nog een extra jaar, omdat binnen het 

bestuur een noodgedwongen wisseling moest plaatsvinden, toen mijn tijd er op zat. Ik heb er om die reden nog 

maar een jaartje aan vast geknoopt. 

Toen ik begon in 2003 waren net de banen 7,8 en 9 klaar. Ik werd toen meteen geconfronteerd met een ‘boze 

buurman’ die zijn privacy aangetast zag door verkeerd afgestelde verlichting.  Dat werd overigens snel opgelost 

en het was zo ongeveer het enige incident waar ik in die negen jaar mee werd geconfronteerd. Dat zegt wel iets 

over onze vereniging, lijkt mij.  

Tijdens mijn voorzitterschap zijn er geen investeringen meer geweest, een teken dat we onze zaakjes goed op 

orde hebben. Want dankzij onze MOT-ploeg en de deskundige accommodatiecommissie wordt ons park in 

optimale conditie gehouden en dat is een zegen gebleken voor de staat van onderhoud van het complex. Om een 

voorbeeld te geven: pas in 2014 zijn de meest bespeelde banen 1,2 en 3 vervangen. Die banen zijn in december 

1995 in gebruik genomen, dus hebben het bijna 20 jaar volgehouden. En dat terwijl we na tien jaar al rekening 

hielden met vervanging! 
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Twee zaken die mij met name zijn opgevallen in de periode 2003-2013: het afnemende ledental en de 

verminderende betrokkenheid van kaderleden. Het eerste is een tendens die zich landelijk aftekent en kennelijk is 

het lastig om dat tij te keren. Dat het steeds moeilijker wordt om leden te interesseren voor functies binnen de 

vereniging is wel iets wat ons allen zorgen baart.  

Toen ik in 2003 begon hadden we prima commissies, die weinig of geen moeite hadden om aftredende 

commissieleden te vervangen. In de loop der jaren werd dat laatste steeds moeilijker en ik zie met lede ogen aan 

dat de betrokkenheid bij onze vereniging steeds meer afneemt. Ik voel me daar mede verantwoordelijk voor, 

want toen ik Rob vroeg om de voorzittershamer over te nemen heb ik hem het beeld geschetst van een gezonde 

vereniging met veel actieve (commissie)leden. Het blijkt echter steeds moeilijker om de goede mensen te vinden 

om de functies te bezetten. Dat zal voor een deel te maken hebben met de drukte waar kennelijk iedereen mee 

te maken heeft, maar ook  zie je een duidelijke mentaliteitsverandering: ‘ik heb er geen zin in, laat een ander het 

maar doen’.   

Maar laat ik hier niet te somber over doen, want er zijn ook heel veel leden die zich met hart en ziel inzetten voor 

onze mooie club. Dat bleek maar weer eens tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar, waar de 

problemen waarvoor onze vereniging zich geplaatst ziet als een uitdaging werden gezien en waar besloten werd 

om het over een nadere boeg te gooien. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit leidt tot de ‘boost’ die nodig is om 

onze vereniging gezond te houden en straks ook een mooi 50-jarig jubileum te kunnen vieren. 

Tot slot een compliment aan iedereen die zich in de voorgaande 40 jaar heeft ingezet voor De Leechkamp. Niet 

alleen de oprichters, die het hebben aangedurfd het initiatief te nemen om een vereniging in het leven te roepen, 

maar ook alle bestuurders, commissieleden en vrijwilligers die er in al die jaren veel energie in hebben gestoken 

om te bereiken wat we nu hebben: een complex om trots op te zijn en een vereniging waar iedereen, ongeacht 

leeftijd of tennistalent, met veel plezier zijn of haar balletje slaat!    

 

John Egberink 

 

 

Aanpassing Reglement Brinksma Optiek Clubkampioenschappen Enkel 2004 

Mede naar aanleiding van enkele negatieve gebeurtenissen tijden de clubkampioenschappen voor senioren in de 

jaren 2002 en 2003 heeft de wedstrijdcommissie de onderstaande besluiten genomen en op basis daarvan het 

Verkorte Reglement Clubkampioenschappen aangepast. 

• Spelers/speelsters dienen tijdens het finaleweekend volledig beschikbaar 

te zijn. D.w.z. op vrijdagavond vanaf 19.00 uur en op zaterdag vanaf 10.30. 

Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan men zich niet opgeven. 

• Spelers/speelsters die, wegens een blessure of anderszins moeten opgeven 

nadat de speelschema's zijn opgehangen dienen zich onverwijld af te melden 

bij de wedstrijdcommissie. In dit geval Gerard de Beer tel. 0511-465295 of 

gerard.de.beer@hetnet.nl. Dus niet zelf in de speelschema’s gaan krassen. 

Men riskeert sancties bij de volgende clubkampioenschappen! 

(april 2004) 

 

Aflossing ledenadministratie 

Meer dan 6 jaar heeft Nieske Huijser van Reenen de ledenadministratie 

verzorgd. Ik weet niet precies hoe lang, want ik ben zelf nog maar 5 jaar lid. 

Ik betwijfel echter of ik de perfektie kan benaderen, waarmee Nieske de 

ledenadinistratie heeft uitgevoerd, maar ik zal mijn best doen. Vaak werd het hele gezin ingezet, bij de bezorging 

van pasjes etc.  Ik zal mijzelf nog even voorstellen: Ik ben geboren in Garijp en woon sinds 12 jaar in Burgum, 

waarvan de laatste 6 jaar op de Nieuwstad. Samen met Annemieke (dochter van Piet en Sietske Wolters) heb ik 3 

kinderen van resp. 1, 4 en 7 jaar oud. Ik tennis met meer plezier dan resultaat, maar hoop door de tennislessen 

van Stef toch nog iets beter te worden. Tenslotte wil ik Nieske nog bedanken voor het vele werk dat zij voor de 

tennisvereninging verzet heeft!Roel Kloosterman 

Noot redactie: 

Het e-mail adres van de ledenadministratie is niet gewijzigd: ledenadministratie@deleechkamp.nl 

(september 2004) 
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DE  LEECHKAMP FAMILIEDAG EN BARBEQUE 

Yep we gaan dit jaar de familiedag afsluiten met een barbeque.  

Wanneer?  Wel op ZONDAG 26 SEPTEMBER 2004 

Aanvang: 12.30 uur 

 

Van de voorzitter 

Begin vorig jaar zijn de nieuwe banen 7,8 en 9 in gebruik genomen en is ook rondom deze banen bestrating 

aangelegd. Dat is allemaal gebeurd onder leiding van onze zeer actieve accommodatiecommissie. Zo 

langzamerhand hebben we het complex in de staat waarin we het graag willen hebben en is het alleen nog maar 

een kwestie van goed onderhouden. En goed onderhouden is bepaald geen kleinigheid, maar ons 

maandagochtend-team heeft dat allemaal voortreffelijk voor elkaar. Dit jaar zullen we proberen de banen 1,2 en 

3 weer zodanig op te knappen, dat ze nog een paar jaar mee kunnen, want de bodem van de kas is al aardig in 

zicht en vervanging zit er de eerste paar jaar nog niet in. Belangrijk daarbij is dat de gemeente eindelijk de bomen 

die een groot deel van de problemen veroorzaken eindelijk eens kapt. We zijn daarover in gesprek met de 

wethouder, die ons zijn medewerking heeft toegezegd. Hopelijk komt het nu daadwerkelijk eens tot daden. 

 

Ik wens iedereen een sportief en vooral gezond 2006. 

John Egberink 

(januari 2006)  

 

Friesland Cup 

De Leechkamp kwam dit jaar voor de eerste  keer uit in de A1-afdeling. De hoogste afdeling van de Friesland Cup. 

De eerste ronde werd gespeeld op zondag 11 september en wel tegen de winnaar van de Friesland Cup ’t Nylan 

uit Leeuwarden. De zwaarst mogelijke tegenstander dus. Dat bleek ook wel uit het resultaat. Na de 4 enkelspelen 

had ´t Nylan al met 3-1 voor. Alleen Dennis de Vries wist in een drie setter een punt te veroveren. Ook de twee 

heren- en twee dames dubbelspelen leverden slechts 1 punt op. Dat gebeurde door de eerste herendubbel 

Dennis de Vries/Jaap Wolters, dat in drie sets hun tegenstander versloeg. Met een 6-2 achterstand begon men 

aan de twee gemengde dubbels. Maar ook deze gingen verloren, zodat uiteindelijk ’t Nylan  met een 8-2 

overwinning op zak weer naar Leeuwarden terug reisde. 

(januari 2006) 

 

Slottoernooi 2007 

Zaterdag 6 oktober is het slottoernooi weer gespeeld. Vanwege een niet al te grote opkomst werd er in één poule 

gespeeld. Het voordeel daarvan was dat er in een stevig tempo (weinig tot geen pauze) gespeeld kon worden. Het 

weer was uitstekend, en dankzij ouders van spelende jeugd en bibberaars die het bekende boekje met indelingen 

kwamen halen, waren we toch redelijk voorzien van publiek. Aldus sloten we voldaan en blij de dag af met een 

prijsuitreiking en een welverdiend slokje. Hoewel……blij en welverdiend? 

Ter bescherming van het imago van één der deelnemers, welke met een ontluisterend resultaat de dag 

beëindigde, geven wij slechts de uitslag op van de vijf hoogst scorende tennissers. 

(november 2007) 

 

Klaverjassen 

Het is nog volop zomer als ik dit stukje schrijf….. maar, helaas de lange winteravonden komen weer in 

zicht. Om die wat te onderbreken nodigen wij jullie uit om aan deel te nemen aan onze “oergezellige” 

klaverjasavonden. Noteer daarom alvast de volgende data in jullie agenda!!!! 

 

Vrijdag 09 november  Vrijdag 11 januari Vrijdag 07 maart 

Vrijdag 07 december Vrijdag 08 februari  Vrijdag 11 april   

 

Aanvang 20.00 uur   

Aanwezig 19.45 uur 
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Teambuilding  

Op vrijdagavond 28 maart is er weer de jaarlijkse teambuilding voor alle competitiespelende jeugdteams . Alle 

aanvoerders dienen hun teamgenoten hierop te attenderen. Deze activiteit is verplicht. Sportkleding en 

tennisracket meenemen. Aanvang 19.00 uur. 

(maart 2008) 

 

Open dag  

Op woensdagmiddag 26 maart 2008 organiseert 

tennisvereniging “De Leechkamp“ voor de groepen 

5 t/m 8 van 

de basisschool een Open dag  

Tijd: 13.30 uur - 15.30 uur 

Plaats: tennisbanen (bij de sporthal “Westermar”) 

• Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.  

• Rackets en ballen zijn op het tennispark 

aanwezig. 

• Je mag best een vriend of vriendin meenemen. 

• Wel graag in sportkleding en op sportschoenen. 

We hopen jullie op woensdagmiddag 26 maart te 

mogen begroeten, 

Met vriendelijke groeten, 

Jeugdcommissie “De Leechkamp” 

 

Rookverbod 

Barre tijden in deze winter ook voor de verstokte rokers. Zij zijn vanwege het rookverbod vaak buiten in de kou te 

vinden. Je moet het er maar voor over hebben! We hebben de accommodatiecommissie gevraagd om eens na te 

denken over een aparte rokersruimte buiten. Wellicht dat we daarover iets nieuws kunnen melden op onze ALV. 

(februari 2009) 

 

Friesland Cup 

De Leechkamp handhaafde zich vorig jaar in de A1 afdeling. Dit is de hoogste afdeling van de Friesland Cup. 

Uitgangspunt was dus dit jaar handhaving. De eerste wedstrijd werd op 6 september in Leeuwarden gespeeld 

tegen T.V. De Molen. Ondanks goed tennis verloor ons team de wedstrijd met 9-1. 

Dit betekende dat de tweede wedstrijd gewonnen moest worden om ons te handhaven in de hoogste klasse. 

Deze wedstrijd werd gespeeld op 21 september in Burgum. Tegenstander was Noordwolde. Ook deze wedstrijd 

ging echter verloren. De teams waren aan elkaar gewaagd, maar het was uiteindelijk Noordwolde dat met 6-4 aan 

het langste eind trok. Dit had tot gevolg dat ons team degradeerde naar de A2-afdeling.  

(februari 2009) 

 

Even voorstellen  

Ik ben Jetske Klomp-Koopmans, geboren op 28 augustus 1972 in Sumar, via Veenwouden, Aldtsjerk, Den Helder, 

Julianadorp, Hurdegaryp, ben ik in Burgum terecht gekomen waar ik nu ruim 5 jaar woon. Ik ben getrouwd met 

Eelco. In 2004 heb ik me ingeschreven voor “Maak Kennis Met Tennis”, en ontdekt wat voor leuk spelletje tennis 

eigenlijk is. Na een paar jaar lid te zijn van TV de Leechkamp, wilde ik eigenlijk wel wat voor de vereniging doen, 

het liefst iets waarbij ik mijn eigen tijd kon indelen, zo leek de ledenadministratie mij wel wat. Toen Roel een paar 

jaar geleden aangaf ermee te willen stoppen, had ik aangegeven er wel belangstelling voor te hebben. Maar er 

waren meer kapers op de kust, en zo heeft Helen het een paar jaar gedaan. 

Inmiddels is Helen ermee gestopt en heb ik het stokje per 1 oktober van haar overgenomen. Het is nog maar heel 

kort, maar tot nu toe doe ik het met veel plezier. 

Jetske Klomp - Ledenadministratie 

(november 2009) 
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Jaren 2010 
 

Opsporing verzocht! 

Onze vereniging heeft vier statafels, die bij feestjes worden ‘ingezet’. Ze worden ook wel eens geleend bij 

thuisfeestjes. Op zich is daar niets op tegen, maar ze moeten dan wel worden teruggebracht. En dat gebeurt 

kennelijk niet altijd, want we missen er twee! 

Vraag dus: wie heeft twee statafels geleend, maar vergeten ze terug te brengen? Graag zo spoedig mogelijk terug 

te bezorgen. Een beloning zit er helaas niet in! 

Het bestuur 

(mei 2010) 

 

Nieuwe website 

Onlangs is de vernieuwde website online gegaan, hierover komt meer informatie in de volgende Opslag. 

Binnenkort zal er binnen de website een speciaal gedeelte voor leden te vinden zijn: Mijn Leechkamp. Alle leden 

die hun e-mail adres aan de redactie door heeft gegeven zullen binnenkort de inloggegevens krijgen om via Mijn 

Leechkamp te kunnen inloggen. 

Degene die zijn e-mail adres nog niet via de oude website door heeft gegeven vragen we om zijn/haar e-mail 

adres nogmaals door te geven aan webmaster@deleechkamp.nl. 

(mei 2010) 

 

 

 

 

Groepsfoto van de winnaars 

Seniorplus (50+) KNLTB Toernooi 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioen! 

Dit jaar zijn er maar liefst vijf teams kampioen geworden in de competitie! 

De kampioenen: 

 

 

Zondag Dames 1 

Woensdag Heren 4 35+  

Zaterdag Dames 1 

 

 

 

 

Woensdag Meisjes 1, t/m 12 jaar 

Zaterdag Jongens 1, t/m 17 jaar 

(Juni 2010) 
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Ledenadministratie 

Zou iedereen eens naar zijn ledenpas willen kijken, en dan zich 

afvragen hoe oud de foto is die er op zit? De foto op de pas is 

een bepaalde tijd “houdbaar”, voor juniorleden moet er na 5 

jaar een nieuwe foto op de pas, voor senioren moet de foto na 

10 jaar vervangen worden en bij 50-plussers hoeft de foto niet 

meer vervangen te worden, mag wel natuurlijk. Zouden de 

leden met een te oude foto op de pas een nieuwe foto willen 

inleveren bij de ledenadministratie (digitaal of in de 

brievenbus). 

(juni 2011) 

 

 

Van de voorzitter 

Dit had eigenlijk mijn laatste bijdrage in een reeks van acht jaar ‘De voorzitter’ moeten zijn. Want zoals jullie 

(kunnen) weten zit mijn tweede ambtsperiode er op en zouden jullie eindelijk van mij verlost moeten zijn. Maar 

tijdens onze naarstige zoektocht naar een nieuwe voorzitter meldde onze ge-waardeerde secretaris Suzanne zich 

ineens met het – voor mij – verrassende bericht dat zij ook aftredend was en zich niet herkiesbaar wilde stellen. 

Kennelijk is het in het grootbestuur niet eerder door iemand opgemerkt dat de voorzitter en de secretaris tegelijk 

aftredend zijn. Het kan ook zijn dat er op enig moment een tussentijdse wisseling van de wacht is geweest, die het 

schema in de war heeft geschopt. In elk geval hoef ik niemand uit te leggen dat het niet echt handig is als 

dagelijks bestuursleden tegelijk opstappen. Een lelijke streep door de (mijn) rekening dus. 

Maar zoals een bekende voetbalprofeet (ik heb al een tijdje niets van hem gehoord, dus ik kan even niet op zijn 

naam komen) ooit zei: ‘Elk nadeel hep zijn voordeel’. Want we hebben intern het volgende bedacht en we hopen 

dat de ALV er mee kan instemmen: Suzanne treedt nu af. De opvolging is al zo goed als rond, maar omdat dat nog 

niet definitief is op het moment dat ik dit schrijf, vind ik het niet passend al een naam te noemen. Ik blijf dan nog 

een jaar zitten als voorzitter en treedt volgend jaar echt af. Dat beloof ik bij deze! 

John Egberink 

(januari 2012) 

 

AED 

In het afgelopen jaar is een AED aangeschaft, hij hangt in de kantine. Iedereen is bevoegd om hem te gebruiken 

bij noodgevallen. Later dit jaar volgt een instructiebijeenkomst, een oproep aan iedereen om hierbij aanwezig te 

zijn. 

(januari 2012) 

 

Famkesjûn 

Op vrijdag 17 juni 2011 werd er door 24 dames 

gestreden om de titel. Ook hier was de opkomst beter 

dan het jaar ervoor. Zou dit te maken hebben met de 

‘Jongens ‘ achter de bar? Het was super gezellig en we 

kunnen spreken van een geslaagd toernooi. 

(januari 2012) 

 

Redactie 

De eerste Opslag van het jaar en misschien ook de 

laatste Opslag in zijn bestaan… De redactie en het 

bestuur is tot de conclusie gekomen dat het 

voortbestaan van een papieren clubkrant in deze 

moderne tijden moeilijk zal zijn. De kosten wegen niet meer op tegen de baten en momenteel zijn er genoeg 

alternatieven om op de leden op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes. 

Bij deze dan ook nog een dringende oproep om je e-mail adres door te geven aan de ledenadministratie om in de 

toekomst altijd op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 
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Heb je al eens een e-mail nieuwsbrief (digitale Opslag) in je mailbox gehad? Dan is je e-mail adres bekend, zo niet, 

geef het door via ledenadministratie@deleechkamp.nl. 

Kopij voor de website, nieuwsbrief is altijd welkom via e-mail: redactie@deleechkamp.nl  

De redactie 

(januari 2013) 

 
Klusdagen 

In het voorjaar en in het najaar zijn klusdagen georganiseerd, waarbij weer veel achterstallig onderhoud is 

weggewerkt. Ieder die zijn bijdrage heeft geleverd, wordt bedankt, met name de accommodatiecommissie. 

Een aantal leden van de accommodatiecommissie, Jos, Jan D, Anne en Bertus (hopelijk niemand vergeten) heeft 

ook nieuwe tafels gemaakt, zodat de oude gammele tafels weg kunnen. Hulde voor de mannen. 

(februari 2013) 

 

Krijn Plantingabaan 

Bij het begin van de competitie is de Krijn Plantingabaan officieel geopend. Krijn, 

ons enige erelid, mocht de plechtigheid zelf verrichten en was zichtbaar verguld 

met dit eerbetoon. 

(februari 2013) 

 

Kantinediensten 

Wat het laatste jaar veel is voorgekomen is het niet op komen dagen van leden 

welke ingepland stonden voor een kantinedienst. Erg vervelend. De 

penningmeester mist inkomsten en er kan niet even gezellig nagezeten worden. 

Het verzoek daarom bij een bekendmaking van de planning goed in je eigen 

agenda te noteren wanneer je dienst hebt en als je eventueel niet kan zelf voor 

een vervanger te zorgen. 

De kantinecommissie. 

(februari 2013) 

 

Smurfentoernooi 

Nee, niet iedereen was in het blauw! Maar het was wel leuk: het smurfentoernooi voor niet competitie spelende 

jeugd t/m 10 jaar. 

Voor de niet competitie spelende jeugdleden t/m 10 

jaar werd er op vrijdag 23 mei 2014 het 

Smurfentoernooi georganiseerd door T.V. De 

Leechkamp. Er hadden zich 30 jeugdleden opgegeven. 

Onder ideale omstandigheden werd er in de 

servicevakken met tramrails gespeeld (fase rood). In 5 

poules met 3 of 4 spelers. Voor de iets meer 

gevorderde jeugd werd er gespeeld in fase oranje. 

Veld iets groter waardoor er meer gelopen moet 

worden. In alle poules werd er fanatiek gestreden 

voor elk punt onder toezicht van veel ouders, pake en 

beppe’s en belangstellenden. Na afloop was er voor 

iedere deelnemer een mooie smurfenbeker en een 

ijsje. 

(mei 2014) 

 

Renovatie van banen 1 - 3 gestart 

Op 2 juni is gestart met de werkzaamheden aan de banen 1 t/m 3. Er is gestart met het hekwerk en waarschijnlijk 

gaat deze week de mat er nog af. Als het weer een beetje blijft meewerken verwachten we dat de banen over ca. 

2 weken alweer bespeelbaar zijn. 
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De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen, maar met het 

vooruitzicht op de nieuwe banen rekenen we op uw begrip. 

Het bestuur 

(juni 2014) 

 

Nieuwe banen 

Afgelopen week is hard gewerkt aan het hekwerk en de nieuwe mat op banen 

1 t/m 3. Vrijdag is de laatste hand gelegd aan de grasmat en is deze ingestrooid 

met zand. Maandag 16 juni worden de netten gemonteerd en de verwachting 

is dat er diezelfde avond met het tossen al op gespeeld kan worden! 

 

Er zijn nog wat tips gegeven voor het onderhoud, maar veel belangrijker: de 

mannen waren vol lof over het complex en hoe het er bij lag. Deze 

complimenten mogen één op één overgedragen worden aan de toegewijde 

mensen van de MOT en onderhoudsploeg. 

(juni 2014) 

 

Titel voor Leechkamp-trio 

Zaterdag moest het dan gebeuren, het eerste herenteam zaterdag van TV De Leechkamp uit Burgum kon 

kampioen worden. Daartoe moesten de Burgumers wél winnen van de Franeker Tennisclub, met die restrictie dat 

twee wedstrijdpunten genoeg zouden zijn om de kampioenvlag te kunnen hijsen. Dat dat ook daadwerkelijk zou 

gaan gebeuren, daaraan werd binnen het Burgumer kamp nauwelijks aan getwijfeld, maar ook bij tennis is de bal 

rond en beginnen ze op nul-nul. Het Burgumer viertal, Floris van der Lecq, Dennis de Vries, Jaap Wolters en 

Mischa Hatenboer moest het opnemen tegen een kwartet van Tennisclub Franeker. De thuisclub begon 

uitstekend met een tamelijk simpele zege van Floris van der Leqc op Yke Hoekstra: 6-1 en 6-0. Daarmee was het 

eerste punt van de twee benodigde binnen. Maar toen Dennis de Vries met 4-6 en 3-6 verloor van Jetse Jongsma, 

zag het er toch weer heel anders uit. Het was Jaap Wolters die er door een 6-4 en 6-3 zege op Bas van der Zee 

voor zorgde dat de champagne alvast in de koeler kon. Het vierde enkelspel tussen Mischa Hatenboer en Dirk Jan 

Hilwerda werd bij 3-6 en 1-3 gestaakt omdat Hatenboer met 

een blessure moest opgeven. Hij kon later wel weer in actie 

komen in het dubbelspel. Dat dubbelspel was dus in feite niet 

meer beslissend, maar de heren maakten er nog wel degelijk 

een tweetal amusante en attractieve wedstrijden van. Jaap 

Wolters en Dennis de Vries wonnen met 6-4 en 6-3 van het 

Franeker duo Dirk Jan Hilverda en Jetse Jongsma en het koppel 

Mischa Hatenboer en Floris van der Leqc won in een driesetter 

met 6-1, 2-6 en 6-2 van Yke Hoekstra en Eddy Geertsma 

Binne Kramer (RTV30) 

(juni 2014) 

 

 

Jeugd tossochtend 

Afgelopen zaterdag zouden de enkel 

clubkampioenschappen van de jeugd georganiseerd 

worden. Door het beperkte aantal inschrijvingen 

hebben we dit niet laten doorgaan. In plaats 

daarvan hebben we besloten een toss ochtend te 

organiseren. Voor ons nieuw en voor de meeste 

jeugdleden ook. 

Tegen een uur of 10 waren er al zo'n 18 kinderen 

aanwezig. Stef heeft de kinderen uitgelegd wat de 

bedoeling van tossen is, rackets op een bult en 

kijken met wie en tegen wie je moest spelen. Om 
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een uur of 11 hadden Fred, Griet en Marrit voor iedereen een glas limonade klaar staan. Lekker. Na een kleine 

onderbreking snel weer verder. Even na 12 uur hebben we deze eerste toss ochtend voor de jeugd afgesloten. 

Jeugdcommissie en Stef  

(september 2014) 

 

Wordt Weer Winterlid! 

Het is nog volop zomer en toch willen we jullie de mogelijkheid om winterlid te worden alvast aanbieden! 

Wat zijn de voordelen van winterlid worden? 

- De hele winter (oktober tot en met maart) toegang tot de tennisbanen en faciliteiten op het park. 

- De mogelijkheid om in de avonduren met verlichting te spelen. 

- Bijna altijd wel een van de negen banen snel beschikbaar, waardoor je vrijwel nooit lang hoeft te wachten of 

wordt afgehangen. 

- Zolang de banen sneeuwvrij zijn kan er gespeeld worden (dus ook tijdens vorst) 

- Mogelijkheid om in de winter tennisles te nemen en deel te nemen aan activiteiten, zoals de Caraad 

Bibbercup 

- De kantine is vrijwel de gehele periode van maandag t/m vrijdag geopend 

 

We bieden het winterlidmaatschap aan voor 100 euro p.p. zonder verdere verplichtingen. 

Om het extra interessant te maken nu dit jaar voor het eerst: 

- Gratis deelname aan de Bibbercup 

- Gratis blik tennisballen, geschikt voor de kunstgrasbanen bij De Leechkamp 

 

Dus: 

- Ken je nog niemand binnen de vereniging en wil je toch graag met andere mensen een balletje slaan? 

- Heb je nog nooit getennist en denk je dat er niemand van jouw niveau te vinden is? 

- Ben je al lid bij een andere vereniging, maar kun je daar in de winter niet blijven tennissen en vind je huren van 

een hal te duur? 

- Heb je in de zomer andere verplichtingen, vond je tennis altijd al een leuk spel, maar dacht je dat er in de winter 

alleen maar geschaatst kon worden? 

 

Geef je dan snel op! 

(september 2014) 

 

 

Geslaagd 50 plus toernooi 

Op 5 september 2014 werd het 50 plus toernooi georganiseerd. Het 

weer was prachtig, het aantal aanmeldingen (op de valreep) goed en 

de sfeer sportief en gezellig. Kortom, het was weer een geslaagd 

toernooi voor de senioren onder ons. Deelnemers van diverse 

omringende clubs deden mee, in totaal hadden zich 46 mensen 

aangemeld. Er werd gestreden om een 1e of 2e plaats bij de dames 

en heren in twee poules. 

André Rodenburg zorgde voor een passend rooster, waarbij op 

sommige plekken een ´mistery gast´ ingepland stond. Omdat er voor 

een goede indeling twee spelers te weinig waren, werd dit soepel 

ingevuld door de aanwezigen. Een beetje tennisser vind het geen 

enkel probleem om een extra partijtje te spelen. Een half uur is per 

slot van rekening snel om. Er werd sportief gespeeld en vooral ook 

gezellig bijgepraat in de pauzes.  

Tussen de middag was er een heerlijke lunch. De eigengemaakte 

tomaten- en groentesoep van Ytje Dijkman smaakte prima. 

Daarnaast waren er heerlijke salades met stokbrood. Nadat dit 

allemaal verorberd was ging de 2e ronde van start. De eerste spelers 
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waren al aan het bier of wijn, terwijl de laatste spelers nog streden voor een goed eindresultaat. 

Tessy en Els hadden als nieuwe leden van de seniorencommissie nog geen ervaring met het organiseren van dit 

toernooi en daarom werd Eelco Linthof gevraagd om hen te assisteren. Mede door zijn hulp verliep het allemaal 

gesmeerd. 

Nadat de doucheronde werden de prijswinnaars bekend 

gemaakt door Els Spaanstra. Traditioneel werden grote en 

kleinere bolcrysanten uitgereikt. 

(september 2014) 

 

Slottoernooi jeugd 

Zaterdag 4 oktober hebben wij met de jeugd het zomerseizoen 

afgesloten met het slottoernooi. Het was prachtig nazomer 

weer. Er hadden zich maar liefst 30 jeugdleden opgegeven. 

Even na 10 uur klonk het eerste fluitsignaal en even voor 2 uur 

het laatste. 

(oktober 2014) 

 

Afscheid van een mooie periode 

Na ruim 20 jaar in Sint-Pancras te hebben gewoond en in Alkmaar te hebben gewerkt keerden wij in 1988 terug 

naar Friesland. Na eerst heel Friesland te hebben rondgereisd op zoek naar een woning vestigden wij ons in 

Bergum. En daar hebben we geen moment spijt van gehad. Je keert weer terug naar je roots en hoeft niet meer 

ieder zomer-weekend heen en terug te jagen naar Earnewoude waar je bootje ligt te wachten. Maar dat wil niet 

zeggen dat we Sint-Pantras met plezier verlieten. Integendeel, we hebben daar een hele mooie tijd gehad. Daar 

een volleybalclub gestart en vervolgens een jaar of tien voorzitter daarvan geweest. In de winter competitie 

spelen in de ijskoude veilinghal in Alkmaar op betonvloeren waar je moest oppassen niet uit te glijden op een 

achtergebleven slablad of een ander groenterestant.  

Daarna lid geworden van Tennisclub Sint-Pancras. En dat was toch een gezellige club! Vooral op de tossavonden 

kon het wel eens heel erg laat worden. En eenmaal per jaar een feestavond in het zaaltje van de plaatselijke 

kroeg. Bovendien werd ik al gauw lid en later voorzitter van de redactieploeg. De vergaderingen en de vouw- en 

nietavonden waren beregezellig en je ging na afloop naar huis voorzien van de recente moppen.  

Eenmaal in Bergum ben ik in begin van de jaren negentig(?) lid geworden van De Leechkamp. In het begin was het 

wel even wennen. Ik kende niemand. Maar al gauw raakte ik ingeburgerd, vooral dank zij de toss-avonden, die 

voor nieuwe leden een goed begin vormen. Maar tevens dank zij Fred Sleurink die mij benaderde met het verzoek 

of ik geen zin had om voorzitter van de seniorencommissie te worden. Ik zei tegen hem dat ik totaal geen idee 

had hoe ik zoiets moest runnen maar hij verzekerde mij dat hij mij wegwijs zou maken en altijd in de buurt was 

om te helpen en bovendien waren de commissieleden er ook nog. Nou, vooruit dan maar. Ik ben toen begonnen 

met alles betreffende de activiteiten van de seniorencommissie op papier te zetten, een soort draaiboek dus, 

waar Pieter de Vries, die mij na een of twee jaar(?) opvolgde dankbaar voor was. De reden waarom ik maar zo 

kort in de seniorencommissie zat was de omstandigheid dat het bestuur, waar ik toen uiteraard ook deel van uit 

maakte, overwoog om de exploitatie van de kantine uit financiële overwegingen in eigen beheer te nemen. De 

exploitatie van de oude (houten) kantine was in die tijd nog uitbesteed aan Kees en Klaske v.d. Ploeg. Daar ik wat 

ervaring had met het kantinebeheer van mijn vorige club Sint-Pancras, vroeg het bestuur mij om het initiatief te 

nemen. Nou dat leek me wel een leuke taak. Het begin was natuurlijk om leden te vinden die bereid waren om in 

de nieuw te vormen kantinecommissie zitting te nemen . Maar dat viel mee. Ik meen me te herinneren dat Rein 

Hoeve, Ria v.d. Heuvel, Nini van Huizen, Freddy de Boer als penningmeester, en nog een dameslid waarvan ik de 

naam kwijt ben, de eerste commissieleden waren. De eerste taak waarmee ik werd opgezadeld was het maken 

van een kantinereglement. (jaja, we leven in Nederland). Freddy regelde alles wat de financiën en de inkoop 

betrof, de anderen alle andere zaken, zoals artikelenassortiment, inrichting van de kantine enz. De eerste 

vergaderingen van de commissie vonden plaats in de tochtige houten kantine, waarin we des winters verrekten 

van de kou. Ruim voor aanvang van de vergadering lag ik op mijn knieën voor de zwaar afgekeurde gevelkachels 

om ze aan te steken en dook daarna als de vorst in de lucht was onder de vloer (eerst even de laarzen aan!) om 

de hoofdkraan van de waterleiding te openen. Na afloop van de vergaderingen weer onder de vloer om de 
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waterleiding af te sluiten. Met genoegen denk ik terug aan die tijd met veel gezamenlijke inspanning in een 

uitstekende sfeer, waarin we ook veel te danken hebben gehad aan de ervaring van Rein in de horecabusiness.  

Na enige tijd werd onder het voorzitterschap van Pieter de vries door het bestuur het idee gelanceerd om de 

oude houten kantine te vervangen door een nieuwe . Dat werd een hele toestand, architect er bij, bouwplannen 

gemaakt enz. En natuurlijk moest de oude kantine op een bepaald moment gesloopt worden om plaats te maken 

voor de nieuwbouw. Dus er werden behalve de kantinecommissie nog een behoorlijk aantal leden opgetrommeld 

voor een sloopzaterdag, natuurlijk gevolgd door een feestelijk besluit als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ook werd 

de kantinecommissie gevraagd om met wensen voor de inrichting te komen, maar eerlijkheidshalve moet ik 

zeggen dat daar betrekkelijk weinig rekening mee is gehouden. Er werd ons gezegd dat wij eigenlijk alleen inbreng 

hadden wat de kleurtjes betrof. Nou ja, vooruit, het resultaat was goed. De nieuwe kantine bood veel meer 

mogelijkheden dan de oude en we hadden het in de winter niet meer zo koud als voorheen.  

Bij mijn vorige club Sint-Pancras hadden we regelmatig klaverjasavonden. Dus ik dacht: "zou dat hier ook lukken 

in deze mooie nieuwe kantine? Niet te lang nadenken, maar proberen! Er bleek een ploegje te zijn die er wel voor 

voelde, dus starten maar. (Of laat mijn herinnering me nu in de steek en was het zo dat we met kaarten gestart 

zijn in de oude kantine??) Er werd altijd behoorlijk fel gekaart, het ging mij soms wel eens wat te vlug en dan kon 

het gebeuren dat je de verkeerde kaart opgooide. Mijn maat van toen, Sipke, was nogal ‘foel”in het spel en dan 

kreeg ik er uiteraard van langs. Maar de kaartavonden sloegen dermate aan dat, als ik het goed heb, ze nu nog 

worden gehouden. Ik moest er na een tijdje helaas mee ophouden omdat ik veel last kreeg van de sigarettenrook.  

Er kwam ook een moment dat ik dacht :"wat zou het leuk zijn als mijn oude club hier eens op bezoek zou komen 

voor een uitwisselingswedstrijd". Tot mijn grote blijdschap gaf het bestuur daarvoor het groene licht. Maar dat 

kon ik natuurlijk niet alleen. Gelukkig was Griet Sytema bereid om samen met mij de zaak op poten te zetten. 

Contact met Sint-Pancras in de persoon van Meta Fleischman, die alles aan die zijde zou regelen, onze eigen leden 

gevraagd om deelname (gelukkig waren er veel die het wel zagen zitten), Rein ingeschakeld voor de verzorging 

van de inwendige mens enz. En dus kwam er op een bus vol Pancrassers voorrijden en moest er eerst kennis 

gemaakt worden, opgeleukt met koffie en oranjekoek. Ze waren erg goed op de banen, die Pancrassers, en dus 

een hele kluif voor de Leechkampers. Een zeer geslaagde dag met na afloop een duidelijk ook een zeer geslaagd 

feestje. Eerst een optreden van een Leechkampkwartet met gitaarbegeleiding en daarna veel hapjes, drankjes, 

muziek van twee Pancrassers en veel zang- en danswerk.  

Deze dag viel zo in de smaak dat er in de jaren daarna nog driemaal een uitwisseling heeft plaats gevonden, 

tweemaal in Sint-Pancras en nog eenmaal in Bergum. Een speciaal daarvoor gevormde commissie van 

Leechkampers had de organisatie daarvoor op zich genomen. Ik noem geen namen want het is sneu als ik er een 

vergeet. Alles gaat voorbij, dus ook mijn tijd bij de kantinecommissie. Na een behoorlijk aantal jaren vond ik dat 

een ander het maar moest overnemen en dat was Hilda Verbuys. Daarna ben ik het zicht op het kantinegebeuren 

natuurlijk kwijt geraakt.  

Als je wat ouder wordt begint er hier en daar wat te piepen en te kraken, dus was het deelnemen aan toernooien, 

toss-avonden en dergelijke voor mij op een bepaald moment niet meer te doen. Maar Ria pikte dat niet en 

sleepte mij op zondagochtenden mee naar de tennisbaan om te dubbelen met Trees en Wiebe. Heb daar veel 

plezier aan beleefd, hoewel ik op maandag altijd wel wat voortbewegingsproblemen had. Maar helaas zijn deze 

ochtenden ook niet meer haalbaar want de gewrichten laten het niet meer toe. Versleten zegt de dokter en die 

kan het weten, toch? Nou ja wat wil je als je bijna tachtig bent.  

Met veel genoegen denk ik terug aan de mooie tijd bij de Leechkamp en aan de contacten en vriendschap met 

veel leden. Dank aan al die mensen en vooral ook aan de leden die de exploitatie van de kantine en de 

uitwisselingen mogelijk hebben gemaakt. Jammer dat er niet aan gedacht werd om de kantinewerkers van het 

eerste uur uit te nodigen bij de feestelijke opening van de laatste verbouwing van de kantine. Ik zou het bestuur 

dan ook de hint willen geven om attent te zijn voor alle leden die de vereniging dragen of gedragen hebben, want 

dat zijn er maar een handvol. Hou ze in ere.  

Dag allemaal,  

Dirk Kamminga 

(Met dank aan Ria , Nini en Iet die mij geheugensteuntjes hebben gegeven) 

N.B. Al met al heb ik de beste herinneringen aan de (bijna 20?) jaren dat ik lid ben geweest. De maandagavond-tennis, de 

toernooien, de feestjes, de kaartavonden, de uitwisselingen met Tennisclub Sint-Pancras, ik heb er van genoten. Bedankt 

voor de uitnodiging tot het meemaken van de jubileumviering. De gelegenheid voor vele oud-leden om de banden weer eens 

wat aan te halen. Ik wens jullie allemaal toe dat de sportiviteit, de sfeer en de vriendschappen nog jarenlang in positieve zin 

in stand zullen blijven.   
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Jubileum: 40 jaar TV de Leechkamp 

TV Leechkamp Jubileumfeest op 28 maart 2015 

 

Alle leden, oud-leden en aanhang zijn uitgenodigd! 

 

In 2015 bestaat tennisvereniging De Leechkamp 40 jaar. Daarnaast 

wordt deze winter de 25e editie van de Bibbercup gespeeld. Deze twee historische mijlpalen willen we niet 

ongehoord voorbij laten gaan. Daarom hebben we besloten om voor het slotfeest extra groot uit te pakken. Alle 

leden, oud-leden en aanhang zijn welkom op het jubileumfeest. Het feest wordt gehouden op zaterdag 28 maart 

2015 en vindt plaats in en rondom de tenniskantine van de Leechkamp. 

 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: Om 16 uur staan de koffie en gebak klaar. 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen herinneringen over vroeger worden 

opgehaald. Oude foto’s, dia’s en de verenigingsboekjes doen de tijden van weleer helemaal 

terugkomen. Nadat eenieder een hapje heeft kunnen eten, mogen ’s avonds de voetjes van de 

vloer. Met live muziek van het duo “Dûbeldyk” belooft het een spetterende feestavond te 

worden! 

 

Voor de kinderen wordt in de namiddag diverse activiteiten georganiseerd (denk hierbij aan 

springkussen, ballenkanon, schminken), zodat je de kids gerust mee kunt nemen naar het 

tenniscomplex. Er zullen ook rackets en ballen aanwezig zijn voor diegenen die de verleiding niet kunnen 

weerstaan om een balletje te slaan. 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zodra er meer bekend is, zal dat via de website en Facebook worden 

aangekondigd. Like en deel ons dus nu op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Verder 

zou je ons enorm helpen door het Facebook bericht te delen of oud-leden te benaderen, zodat we zo veel 

mogelijk oud leden kunnen bereiken. 

 

Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen, verzoeken we je om je zo snel mogelijk via Facebook of 

de website  op te geven. 

 

Tot zaterdag de 28e maart! 

 

Nawoord 
 

De Jubileumkrant heeft tot doel om de lezer een beeld te geven van de historie van Tennisvereniging  

“De Leechkamp”. De krant heeft niet de pretentie een volledig en chronologisch overzicht te geven van 

gebeurtenissen en mijlpalen van de afgelopen 40 jaar. Wel hopen wij dat wij er in geslaagd zijn om met deze krant 

een aantal wetenswaardigheden en leuke, humoristische gebeurtenissen, die zich vanaf 1975 (het 

oprichtingsjaar) tot 2015 (het jubileumjaar) hebben voorgedaan. 

 

Tot slot wensen wij onze tennisvereniging nog een bloeiende toekomst tegemoet. Op naar het volgende jubileum. 

 

De Jubileumcommissie 

 

Jan Jelle Lammers 

Simon Soet 

Els Spaanstra 

Nini van Huizen 

Eelco Klomp 

Rob van Oijen 

John Egberink 

Jolanda Pluut 

Froukje Heikant 
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Uitgave 

TV de Leechkamp, Burgum 

(kvk: 40001899) 

Burg. B. Lohmanlaan 40a 

9251 LD Burgum 

Tel: 0511-464523 

 

Redactie 

Eelco Klomp 

Rob van Oijen 

 

Drukwerk 

Drukkerij T. van der Let en Zn. 

 

Kopij 

De papieren ‘De Opslag’ bestaat niet meer. Aanleveren van 

materiaal voor de website of de Digitale Opslag het liefst 

per e-mail: redactie@deleechkamp.nl 

 

Adres secretariaat 

TV de Leechkamp  

Groustins 19 

9251 PD Burgum 

 
Internet 

www.deleechkamp.nl 

Facebook.com/deleechkamp 

Twitter @deleechkamp 

 

Webmaster 

webmaster@deleechkamp.nl  
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ING:  NL14INGB0003523002 

Rabo:  NL64RABO0107197774  

beide t.n.v.: 

 TV de Leechkamp, 

Tuorrebout 93 

9251 TB Burgum 

 

Lidmaatschap 
Duur 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 

december.  

 

Opzegging 

Opzeggingen voor het komende jaar, kunnen alleen 

schriftelijk of per e-mail vóór 31 december bij de 

ledenadministratie worden ingediend. Alleen bij opzegging 

per e-mail ontvangt u een bevestiging van de afmelding. 

 

Mini's  

Mini's betalen geen contributie.  

 

Peildatum 

Peildatum voor leeftijden is 1 januari.  

 

Automatische incasso 

De termijnen voor automatische incasso zijn 4x per jaar: 1 

april, 1 mei, 1 juni, en 1 september. Indien automatische 

incasso nog niet het geval is, maar wel gewenst is, kan dit 

kenbaar worden gemaakt bij de penningmeester. 

 

Ledenpasje 

Voor nieuwe leden wordt een bedrag van € 3,00 in 

rekening gebracht voor het ledenpasje. 

 

Introductiepasje 

Introductiepasje €5,00 p.p.p.d. kunnen door een lid van de 

vereniging afgehaald worden bij de ledenadministratie of 

bij een bestuurslid. 

 

Tarieven 
Entreegeld senioren   € 12,00 

Jaarcontributie juniorlid  8-9 jaar  € 70,00 

Jaarcontributie juniorlid  10-16 jaar € 93,00 

Jaarcontributie senioren (17 jaar of ouder) € 163,00 

Max. gezinscontributie   € 489,00 

Gastlidmaatschap per maand inwonend lid € 15,00 

(De contributiebedragen zijn per kalenderjaar) 

 

Lessen 
Lesgeld per persoon Zomerlessen 2015 

Groepsles mini’s jonger dan 8 jaar   20 lessen à 50 minuten    € 73,00 

Groepsles junioren 8 t/m 12 jaar   20 lessen à 50 minuten    € 101,00 

Groepsles junioren 13 t/m 16 jaar   20 lessen à 50 minuten    € 128,00 

Groepsles senioren (17 jaar en ouder)  8 personen 20 lessen à 50 minuten  € 160,00 

      6 personen 18 lessen à 50 minuten  € 182,00 

      4 personen 14 lessen à 50 minuten  € 203,00 

      2 personen 10 lessen à 25 minuten  € 160,00 

      1 persoon 10 lessen à 25 minuten  € 298,00 
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